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O P D R A G T
Aan den Heere

ISAAK WALRAVEN.
Groot Kenner ende Voortzetter

der Edele Schilderkonft»

MYN HEER,

Icmant zal immermeer met re-

den ontkennen kennen , dat

het niet nuttelyk en vooral

behoorlyk is de Befchryvingc

ecncr Konftcj op te dragen aan die ook
zomwylen zelfs zodanige Konll behan-

delt , en alzo met eenen opflag ontwaar

kan werden, van welken waarde de ge-

boekftaafde verhandeling zy. Deze over-

weginge heeft my aangefpooii:, om aan

't hooft van deze vertalinge met UED.
naam te pralen, niet alleen uit overre-

dinge van UED. groote liefde tot de

Schilderkonft, maar voornamentlyk we-
gens de agting die UED« altoos voor de

Schriften, en het fchrander oordeel van

den Heere de Piles gehadt heeft

,

als wiens geleerde Pen niet alleen de

Konft in haar regte gedaante afmaalt

,

hare werken en bedryven ter toetlTe

brengt ; maar ook hare voornaam fte Hel-

den , die zig het lofFelykfle in de loop-
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O P D R A G T.
bane der Konft gedragen , hunne gedag-
tenis (zeg ik) der vergetelheit ontrukt, en
zegetekens van duurzame vermaart heit
opgeregt heeft. Onze Schryvcr is aan
UED. in zyne cige talc bekent, en ik

zoude reden hebben van te fchromen een
Kopye aan te bieden, om de zelve met
het origineel te vergelyken indien UED.
aanmoeding tot de vertaling zelfniet veel

hadde toegebragt , en my volkomerover-
reedt, dat het voor de Konft en de lief-

hebberye nut en nootzakelyk, en voor't
algemeen niet onaangenaam konde zyn.
Maar behalven dit moet men zulke konft-
minnende Liefhebbers waardeeren, die

een doorgrondige kundigheit by de oef-

fcning , en uitvoeringe pacen , en uit-

muntende blykea van hun vermogen in

de Konft doen zien : UED. heusheit,

houde het my ten goede, zo ik het oog
hebbe op het gcene by alle verftandigen
bekent is, en indien ik in deze ÜED.
zedigheit te na mogte komen, ik zal hier

van afwenden met aan UED. toetewen-
fchen dat gy een langen reeks van jaren

met luft en vermaak in de Edele Lief-
hebbery moogt volharden, en my erken-
nen voor UED.

Toegenegen en verplichte Vrind

JOANNES VERHOEK.
VOOR-



VOORREDEN
Van den Heer de

I L E S.

'Erfcheidc Auteuren hebben Wyd-
*

lopig de levens der Schilders be-

fchrevcn ; als Vaüiri , Ridolfï
,

Carlo Dati ,
Baglioni ,

Soprani,

de Graaf, Malvafie , Fietro Pel

lor', van Mander, en Cornelis de Bie, heb-

ben 'er veertien groote boeken van uitgege-

ven. En nog onlangs heeft Felibien vyf

deeltjes over die- {toffe in 't ligt gebrast , en

Sandrart een groot in P^olio, zonder te reke-

nen eenige byxond're levens die gedrukt lyn :

.daarom verbeeld ik my niet in dit Werkje iets

nieuws voort te brengen. Ik heb niet anders

in 't oog gehad als het gemak der Schilders en

Liefhebbers die niet veeltyt hebben om voor

hun vermaak te lezen , of 'die voortyts de oor-

fpronkelyke dingen alreeds gelezen hebbende,

wel te vrede zullen zyn dat men aan hen de

geheugenis ververft. Ten anderen 't geen het

merendeel der bovengenoemde boeken in gro-

te heeft doen aangroeijen, is de Befchryvinge

van de Schilderyen daar ieder een ïyn aandagt

niet aan hefteden kan ,
dewyl deze een groote op-

merking vereiiïen. Ik heb dan geoordeejc,

dat ik zo veel te meêr my van die befchryvin-

een alhier mocft onthouden , om dat het ligt

is zyn toevlugt tot dezelve te nemen. Ik heb

niy dan vergenoegt om zo veel als in myuver-
^ *
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VOQRREDEN.
mogen geweeft is , een algemeen denkbeeld
van die Schilders te geven , welkers werken
in eenige agtingin de Waerelt geweeft zyn. Ik
heb alleen met weinig woorden de voornaam-
fte 2,aken willen aanroeren , als het Land, de
Ouders

, de Geboortedag , de Meefters ; de
Werken in 't algemeen met de aanwyzing van
dePlaaizen daar dezelve te zien zyn, de Be-
gaaftheden, de merkwaardigfte bedryven, en
den tyt van hun fterfdag

,
mitsgaders de Leerlin-

gen van ieder Schilder , en ben ik in dezen dee-
le gebrekkelykheid, de rede isdatikin die om-
üandigheden geen meerder ligt gehad hebbe.

Ik fpreek niet als van de voornaamfte Schil-
ders, dat is te zeggen, van de zulke die veel tot
de vernieuwing van de Schilderkonft toege-
bragt

, of die dezelve tot den trap der
volmaaktheit hebben opgebeurt in welke wy
dezelve nu zien , of wiens Werken den ingang
hebben verkregen in de Konftzalen van kun-
dige Liefhebbers : want daar zyn 'er veel onder
de Schilders geweeft , die alhoewel zy van deu
eerften rang niet zyn

, egter niet na laten geagt
te wezen. Men zal 'er ook zommige hier vin-
den , welkers verdienfte middelmatig is in 't

algemeen gefproken, maar die eenige byzon-
derc begaaftheit gehad hebben , of ten minften
doen blyken , dat de Schilderkonft in hun Va-
derlant niet geheel uitgedooft was. Daar zyn
'er onder daar maar weinig van gezegt word

,

en andere die maar flegs werden genoemt om
den draad van de Hiftorie niet te verliezen , en
om alleen den tyt aan te wyzen in welke ze
leefden ; om dat indienze niet van alle, ten
minfte by eenige Liefhebbers kennen bekent



VOORREDEN.
xyn. Ook zyn 'er onder dezelve daar ik my
verder over uitgebreid hebbe ,om dat 'er niemant

van gefchreven heeft, of dat ik byzonderheden

bybrenge , waar van ik eenige nieuvire aante-

keningen gehad hebbe, en lo ik al iemant heb-

be overgeflagen, by gebrek van Berigt of naau-

keurigheit, 2al ik dezen misflag in een tweden

Druk tragten te verbeteren.

Alhoewel dat deze korte Befchryving zo als ik

gezegt hebbe, voor vele van een grote nuttig-

heit zoude kunnen zyn, nogtans is dithetvoor-

naamfte doelwit van dit Werkje niet geweeft,

want ik heb zo zeer geen opzigt gehad op de

kennis van de bedryven der Schilders, als wel
op de graden van hunne verdienften. *t Is dan

met dat oogmerk , dat ik op het einde van de

levens der voornaamfte Meefters, dat is tezeg-

gen , van de geene daar het ineeft van verhaalt

wert, de nodige Aanmerkingen myns oordeels

bygevoegt hebbe, om hunne bezondere talen-

te in het ligt te (lellen. Want wat andere aan

gaat , welkers Werken weinig bekent zyn , of
die niet anders als Leerlingen moeten aangemerkt
worden aan hunne Meefters gehegt, als de tak-

ken aan haar ftam, hebbe ik geoordeeltdathet

genoeg in hun levens konde gevlogten worden,
*t geen ik daar van te melden had. Ten ande-

ren dat de Leezer daar niet zeer op zoude
geftelt zyn.

Dog dewyl een middelmatig Schilder zom-
tyts wel iets gedaan heeft dat goet is , en een

uitmuntend Meefter wel eens geringe dingen.

Zo en is het niet op een uitgeleze getal van de

Schilderycn , maar op hun Werken in 't alge-

* 4 meen



VOORREDEN.
meen aangemerkt, dat ik myn gevoelens bloot

ftelle.

Ik hebbe langen tyt in overweging geftaan

of ik myn Aanmerkingen aan het gemeen zou-
de overgeven , cn heb 'er alle de moeijelykhe-
den en zwarigheden van voorzien, in een ttof-

fe, waar in men dikwils den fmaak met de re-

den vermengt, en dat het onmogelyk is om
aan alle genoegen te geven : Ik ben overreed

dat Liefhebbers, zullen menen dat ik niet voor-
delig genoeg van zommige fpreke : eindelyk

weet ik dat het niet genoeg is om de begaaft-

hedender grootlleMeefters ten toon te (lellen,

de befte Ihikken van Europagezien te hebben , en
dat al de opmerking die ik hebbe bygebragt,om
dezelve naauwkeurig te onderzoeken

,
geen ge-

noegzame waarborg is om volmagt aan myn
woorden te geven: maar dat 'er een diepeken-

nis van de grondregelen der Schilderkonft ver-

eifcht wert,en een vej-flant datbekwaam is om de

toepafzing daar op te maken. Ik bekenne dat

ik deze onderneming hebbe bevonden boven
mynkragten te zyn ; en niets uit eigen Meefter-

fchap willende bybrengen, heb ik my tevre-

den gehouwden myn gedagten te matigen aan de
grondregels door de beüe Schilders cn Schry-

vets vaftgèftelt in hunne Werken, die ons de

volmaaktheit hebben getragt voor te ftellen.

't Is dan om gedekt te zyn, over de verme-ï

telheit van myn oordeelen , die ik over de Wer-
ken van de voornaamfle Schilders veile

dat ik goedgevonden hebbe een fchets van
een vol maakt Schilder voor afte laten gaan , naar

^e welke ik my rigte. En alhoewel ik getragt

hebbe



VOORREDEN.
hebbe om hem behoorlyk toe te ftellen , ïo

en wil ik aan niemant de vryheit benemen ,

om detoepafzing naar z'yn zinnelykheit te|ma-

ken, gelyk als ik ook de myne gevolgt heb-

be : want ik ben wel verzekert , dat ieder

niet even eens ziet wat 'er in een Werk te

te zien is, en indien myn voornemen daar in

aan zommige niet behaagt, andere zullen mo-
gelyk nog wel te vrede zyn , dat men aan hen

gelegentheit geeft om hun oordeel te oefFe-

pen.

HET
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LEVEN
Van den Heer

DE P I L E S.

JE bilHkheit vordert, dat men mei
weinig woorden gewag maakt
aangaande den Persoon en hoeda-

nigheden , van den Hr. de Pi-
les, om hem ten naaften by de

Eere te geven , die hy zeiver aan de beroemde

Mannen heeft toegevoegt, welkers Leven hy
befchryft in dit Werk.
RoGER DE Pi LES was van een geflagt

uit Nivernois, in dat land onderfchejden door
den Adeldom , door hun goederen , en be-

dieningen. Hy wiert tot Clamecy geboren in

't jaar i'635'. Over zyn Doop heeft geftaan

den Hertog van Bellegarde, die in dien tyt zig

tot Clamecy bevond , en de Hertoginne van
Nevers. Zyn eerfte ftudien deed hy ten deele

tot Nevers, en ten deele tot Auxerre,enkwam
vervolgens tot Parys, om in de Phiiofophie te

ftuderen. Hy woonde aldaar by zyn Oom den
AbtvanOrbec, Canonik v^n de Hooftkerk,
van waar hy alle dagen ging in *t Collegie

van Pieffis , en dewyl hyeen doordringent ver-

ftant bezat
,
flaagde hy even gelukkig in de be-

fchouwing de wetenfchappen,en in de letter wys-
heit. Wanneer hy zyn loop had ten einde ge-

bragt, en tot de eerfte trappen gcvordert was,
ftii-



Hef Leven van de Hr. de Viles.

ftudeerde hy nog driejaren in de Godgeleert-

heit in de Schole van de Sorbonne, maar nog
geweide nog ongeweide ftudien , konden hem
t' eenemaal bezig houden, de Schilderkonft heeft

gedurende 2,yn levenstyt een gedeelte van zyn

naarftigheit gehad. Hy begaf lig ter goeder

uur aan het tekenen , onder het opzigt van

Broeder Lucas Recollet
,

tamelyk Tekenaar

en ordineerder , maar flegt Schilder : in dier-

voege dat de Heer de Pi les in 't vervolg

daar in een groot voordeel boven 7yn Meefter

behaalde. Deez' vindende in 2,yn Leerling een

natuur lyke eigenfchap en groote bekwaamhe-
den , ftelde hem wel haafl: in ftaat om naar het

Antiek te tekenen. Zy floten met elkander

een vrindfchap, die niet eer als met hun leven

ge-eindigt is.

Hy had in dien zelfden tyt kennis gemaakt met
Alphonfe du Frenoy , die zo veel agting voor

hem hadde, dat hy aan hemzyn Latynze Vaer-

zen op de Schilderkonft mededeelde , welke
nog niet in 't ligt gezien waren. De Hr. de
Pi LES begreep wel haaft derzeiver waarde;
maar hy oordeelde ook tefFens, dat een Latyns

werk voor de kortheiten Poëtizen ftyl dikwils

duifterheit veroorzaakte, en het niet in 't ver-

mogen van alle de Schilders zoude zyn , om
het zelve te verftaan : hy bragt het dan in het

Frans over, om dat de Heer Du Frenoy, die

het belooft had over te zetten, het altoos dra-

lende hield, 't zy dat hy voor de moeite vrees-

de, of dat hy meer beminde zig met nieuvire

dingen bezig te houden, als weder tot dezelve

denkbeelden te keren, zondervan groter voor-

deel voor hem tc zyn, als in een gemene taal

over



Het Leven van de Hr^ de Piles,

over te brengen , 't gene Iiy had weten uit tc

drukken in de taal der Geleerden. Hy wift het

dank aaan den arbeit van den Heer de Piles,
en herïag naaukeurig 2yn overzetting. De
doot die hem verrafte , eêr dat den Hr. de
Pi LES de aantekeningen had opgemaakt, be-

roofde hem van het genoegen dat hy de uitleg-

ging van 2yn leszen gezien zoude hebben in al

derzelver uitgertrekheit opgeheldert , met een

verwonderlyke kennis.

Dit Werk dat het eerfte is dat den Hr. d e
PiLES heeft opgeflelt , is daarom het eerfte

niet te voorfchyn gekomen ; want om dat het

handfchrift van de Piles onder de Papieren

van du Frenoy gevonden wiert,dieop zynover-
lyden in handen van den Heer Mtgnard^ ge-

ftelt wierden, zo verliepen 'er eenige jaren eêr

dat den Heer de Piles het zelve wederom
te zien kwam» Men kan niet vermoeden , dat

deze brave Schilder zwarigheit gemaakt heeft,

om het geheim van zyn Konft in de Franzetaa)

in het ligt te geven. Het is eêr te geloven dar

de Hr. Mignard zulk een bevatting van het La-
tynze werk gehad heeft , dat volgens zyn ge-

dagten
,
geene overzetting eer aan 't zelve zou-

de konnen toebrengen. Waarfchynelyk is het

met dit oogmerk geweefi: dat hy zig vergenoeg-
de om het in het Latyn uit te geven ; maar de
weinige aftrek die dit Werk had, 'deed zien dat

hy in zyn mening bedrogen was , en verdedig-

den het ontwerp van den Hr. de Piles : die

het uit handen van Mignard weder gekregen
,

benevens zyn vertaling , liet drukken met
het Latyn aan de eene zydc, en zyn aanteke^

ningen aaar by gevoegt , waar op in den loop van

eei.



Het Leven van den Hr. de Piks.

Cïn jaar, hy het vermaak had het zelve voorde
derde reize gedrukt te zien. De Ht. Dryda
befaamft Engels Digter, waar van wy onderde
andere Werken een geheele overzettiTig van Vir-
giliusin Engehe Vaerzen hebben, heeft het in

Profe overgebragt in het Engels , alles 20 als het

dea Heer de Piles heeft uitgegeven. Hy heeft

daar een lange en fchoone Voo'rredeby gevoegt
op de vergelyking van de Digt met de Schil-

derkonft. Deze toepaffinge die de waarde van
zyn Boek vermeerderde , dat een van de laafte

Werken is door de Hr. Dryden in 't ligt gege-
ven ; verfcheen in Londen in 't jaar lópf. ea

i

men heeft niets nagelaten om het te doen druk-
! ken dat het beantwoorde aan de agting van het

Orgineel en deszelfs Vertaler,

In dien zeiven tyt als de Piles zig met de
de aantekeningen op * Du Fremy bezig hielt

,

was hy alreeds by den Heer Amelot
, die te-

genwoordig Raadsheer van Staat zynde, door
zyn groot verftant en bedieningen reets langen
tyt door geheel Europa is beroemt geweeft.
Want in] den jare 16Ó2. den Hr. de Menage
die den Hr. de Piles van naby kende, om
datze te zamen woonde in het Klooller van
Nótre-Dame, oordeelde deze een dienlUekon-
nen doen aan den Heer Amelot, meeller der
Requeften, en oud Prezident van den grooten
Raad , om hem een bekwaam Man voor te

ftellen , tot de opvoeding van zyn Zoan die

zeven jaren oud was. Een wys Man is v/el

geluk-

* Eit Werkje van Du Frefhoy met de aaneekeningen , is

feeds in 't Nedeidiflts veitaalt, en by den Druldker deze»
te bekomen.



Het L'è'uen 'van den Hr. de Piïes.

gelukkig wanneer hy zyn leszen infcherpt aan
een kint welkers iiriborlt uit de Natuure tot de
deugd geneigt is; daarom geviel dit aan de Hr.
DE P 1 LE s , niet tegenrtaande zulks een bedie-

ning is die aan andere lieden zo lalb'g valt. Hy
nam zyn intrek by den Heer Prefident Amelot
in 't jaat 1662. en bleef by zyn Zoon geduu-
rende den loop zyner ftudien , den ty t van om-
trent negen jaren. Met ongemeen genoegen zag
by de vrugt van zyn vlyt befteet, dat ook van
de andere zyde de oorzaak van 7yn For-
tuin en grootagting geweeeft is , die hy zedert
in de Waerelt gehad heeft. Hy heeft altoos
een opregte genegenheit toegedragen aan het
geheele Huis der Heeren Amelot^ van wien hy
ook met veel vrindfchap en onderfcheid al-

toos behandelt is. De Heer Prezident , Va-
der van zyn Leerling , had in der daad ge-
werkt om zyn voordeel te bezorgen , en na
2yn doüt die in 't jaar 1671. voorviel , be-
hield Mevrouw de Weduwe van den Prezi-
dent Kmelot de Hr de Pi les altoos by
haar; en tot erkentenis van zyn goede dien-
den

,
gaf zy aan hem een aanzienelyke zom-

me geplaatft op 't Stadhuis van de Stad
Lions, om het overige van zyn leven geruft

te konnen doorbrengen.

In het begin van het jaar 1673. de Heer
Kmelot als doen agtien jaarzynde, hebbende
nu een einde van de ftudie in de regten ge-
maakt

, ging naar Languedoc met zyn
Oom den Biflchop van Lavaur, dewelke na-
derhant Aartsbiflchop van Tours geweeft is.

De genegenheit van deze jongen Heer om 2ig

feckwaam te maken , en met voordeel den tyt

te
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te hefteden terwyl andere joage lieden ge-

''woon zyn dezelve in zodartigen ouderdom

te verkwiften , deed hem verlof aan zyn

Vrouw Moeder vcrxoekein om een reis naar

Italien te mogen doen. Zy bewilligde daar in

volkomen,en 7,ond ten dien einde den Hr. de Pi-

LES naar MontpelHer om hem te verzeilen.

De Heer de P i l e. s had daar door gelegeri-

heit om zyn luft in de Schilderkonft te vol-

doen
,
geduurende deze reis die van veertien

maanden was , en hy zag naar zyn genoegen

al het fchoonfte en 't kolibaarfte dat in Italië

is. üe Heer Hertog en de Heer Cardinaal

d'Eftrees waren alsdoen tol Romen : en de

Heer Amelot was by hen gehuisveft in 't Pa-

leis Farnéfe. Dit was geen gemeen voordeel

. voor den Hr. de Piles , om zig te doen bekent

worden aan deze twe doorlugtige Broeders , en

boven al by den Cardinaal, die by zyn groote

hoedanigheden gevoegthad, eennatuurlykege-

neigtheit voor de goede Konften, welkers waar-

de hy kende. De Heef Amelot kwam we-

der tot Parys in 't jaar 1674. en wierd daar op

tot Raadsheer ia 't Parlement ontfangen , be-

zorgende aan den Hr. den Piles alles wat hy kon-

de begeercn.

't Was doen dat hy fchreef over de Schilder- * xheo-

konft, en dat hy de * wetenfchap by de f oef-iic

fening voeiide,hier door wiert hy vermaart on-f ^^""^

der de Schilders en Liefhebbers, zyn verdien-*^"

fte trok ook tot hemvvaarts de agting en vrind-

fchap van verfcheide aanzienelyke Perzoonen

,

die in hem nog meêr zyn onbefproke deugt en

opregtheit als zyn gaven beminden. De Heer

Hertog van Richelieu heeft aan hemdikwils
* * de
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de blykeH van een byzondere gunft betoont:

hy begeerde onophouwdelyk ïyn gezelfchap by

lig te hebben , en om dat de Hr. de Piles aan

hem eenige van zyn Werken had opgedragen,

deed hy hem een gefchenk met een voornaam

(luk van Rubens, verbeeldende David en Abi-

gaël , dat ledert geweeft is by den Heer Har-
,

tog van Grammont.
In 't jaar 1682. als de rieer*Amelot, vyf

jaren Meefter der Requeften geweeft was,wiert

hy benoemttot Ambafladeurvan den Koning te

Venetien. Hy deed den Heer dc Piles bewil-

ligen om hem te verzeilen in de hoedanigheit '

van Secretaris van de Ambaffade. Deze reis
;

heeft byna drie jaren geduurt, als wanneer de ;

Heer de Piles ontlaft van Staatzaken, zig ver- :

lurtigdedoor'tgezigtvandefchooneSchilderyen, ;

die het fieraad van deze groote Stad uitmaken

,

tot d^t de Heer Amelot bevel ontfing , om
tot de Ambaffade van Portugaal over te gaan.

In dien zeiven tyt wasdeHeerdeLouvois Mi-

iiiüer van Oorlog, en Opziender van de Ge-

bouwen , deze verwittigt zynde dat de Heer

Amelot een Man by zig hadde , die iitmunte

in groote kennis van de Schilderkonft , en die

zelfs bekwaam was tot de gewigtigfte zaak

van Staat, fchreef aan den Heer Amelot om
den Heer de Piles te bewegen ,

van naar

Duitslant 'te gaan om de ryke Cabinetten te

zien , die men zeide in groot getalle aldaar te

zyn , inzonderheit te Grats , om eenige Schil -

deryen voor den Koning te kopen ,
dog de Heer

de Piles wiert ter zeiver tyt bevolen zig naar

Wee-
' * Deae Heer Amelot , is in de maant ]uny des jaars

T724. in Parys OTcrleden , werdende wegens dc«eU« go«de

hoedanigheden , van ccn iegdyk Mei bctï'evitt.
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Weenen te begeven ,
( alwaar de Marquis cfe

Chiverny alsdoen was als buiten gewoon Ge-
zant van den Koning;) om een naauwkeurig
onderzoek aangaande de gelegenheit der za*

ken te doen. De Heer de Files met alle

mogelyke vlyt 7>yn laft hebbende uitgevoerÊ

kwam weder tot Parys ,en deed verflag vanzy-
ne verrigting aan dien Miniller

,
vervolgens

vervoegde hy zig weder by den Heer Amelor,
die in 't jaar l6§f. naar Liflabon vertrok, daar

hy den zelve verzelde in die hoedanighelt die hy
tot Veneticn had waargenomen. Dewyl'.erge-

fproken was van een huuwelyk van den Prins

van Conti den laaft overledene,die ookPrins was
van Roche-Sur-Yon met de Infante van Portu-

gaal
,
Dogter van 't eerfte bed van wylen Ko-

ning Pedro de II. zo was de Heer de Piles,

belaft om zo veel als doenelyk was het afbeeldzei

van deze PrincelTe te Schilderen. Hy zag haar

op een verheve plaats van de Kerk , wanneer
het geval hem diende dat zy eens het floers dat

haar aangezigt bedekte verfchoof Dit zelfdege-

val maakte dat hy haar zomtyts zagaandeven-
fters van 't Paleis: en alhoewel hyhaar niet als

met moeite gezien hadde , zo had hy egtei: de we-
zens trekken zo wel in 't hooft , dat hy een zeer

wel gelykend Portret Schilderde, 't geen de Heer
Amelot nog in zyn Cabinet bewaart. In 't jaar

1Ó87. wiert de Heer de Piles door den Heer
Amelot met gewigtige brieven naar 't Hof ge-

zonden , en dewyl hy over Madrid reisde ; en

niet gedrongen was om groote haaft te ma-
ken , hield hy daar agt dagen ftil om de voor-

,

trefFelyke Schilderyen van den Koning van Span-

;

je te zien, zo in 't Paleis tc Madrid als in het

** a Efcu-.
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Efcuriaal , de Marquis dc Feuquiere die als-

doen 's Konings AmbafTadeur in Spanje was,

betoonde aan den Heer de Piles alle de beleeft-

heden die dc plaats verdiende die hy bekleede,

als ook om de agting die hy voor lyn deugd,

verltant en wetenfchap hadde.

De Heer de Piles konde den Heer Amelot

niet verlaten, Hy volgde hem in de Ambaf-
fade van Zwitzerlant in 't jaar 1689. Hy te-

kende aldaar het Traftaat van neutraliteit, dat

de Heer Amelot met de Cantons gefloten had:

en om dat dit gefloten Traöaat aan den Koning

ïeer aangenaam was, zo belaftede Heer Ame-
lot den Heer de Piles daar mede tot een blyk

van agting om het zelve aan zyn Majefteit te

brengen.

In 't jaar 1692. wiert de Heer de Piles naar

Hol landt gezonden om daar te wonen incognito
,

ouder de voorwendzels die hem toegang ver-

leenden onder de Liefhebbers van deSchilder-

konft,maar in der daad om in 't heimelyk met

Perzonen te handelen,die naar de Vrede haak-

ten. Wy zullen hier niet verklaren hoe het ge-

beurde dat hy ontdekt wiert, voor zodanig als

/ hy was : 't is genoeg gezegt dat hy door order

van den Staat in verzekering wiert genomen,
en den tyt van twee jaren in den Haag gevan-

gen gehouwden,vervolgens otti de zekerheit naar

het Cafteel van Louvefteinovergebragt , alwaar

hy nog driejaren lang bewaart wiert, dat 's te

zeggen tot de vrede van Ryswyk» Hy hield

zig in zyn gevangenis bezig met het leven der

Schilders op te ftellen : en dewyle men in zo

een lange en groots eenzaamheit niet altoos aan

de zelfde zaak kan be^ig zyn , zo nam hy zyn
tyt-
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tytverdryf met vogeltjes op te voeden, en die

duizent dingen te leeren, Hy gaf aan die alle

hun vryheit op den dag dat hy de zyne voeder-

kreeg. Dog niet tegenftaande deze tytkortin-

gen, vi^as zyn gezontheit zeer gekrenkt, door

de ongemakken en langduurigheit van de Ge-

vangenis. Op zyn wederkomll in Vrankryk,

gaf hem de Koning een Penfioen.

De Heer Amelot , die zedert tien jaren

Raadsheer van Staat was gevi^ecft , wiert in 't jaar

1705-. verkozen, om voor Extraordinaris Am-
bafladeur naar het Hof van Spanje te gaan. De
Heer de Piles volgde hem derwaarts, onaan-

gezien zyrf groten ouderdom en zwakheden

;

maar de lugt van Madrid was hem zo tegen

,

dat hy genootzaakt was, in 't zelfde jaar we-

derom te keren. Na deze laatfte reis heeft hy

nog vier jaren in zyn gewoonlyke bezigheden,

en in een groote Godvrugtigheit gekeft. Hy
overleed den 5- April van het jaar 1709. oud

vier en zeventig jaren.

Van nature was hy geregelt,en ordentelyk in al

zyn doen ,
zyn * bevattingen waren net en zeker : idees,

't geen de oorzaak was dat men hem nim-

mer zag veranderen ,
nog in zyn oordcel ,

nog in het beleid van zyn leven , dat altoos

in een volkome gelykmatigheit geweeft is.

Hy was vrindhoudende ,
trouwhartig, en heel

befcheiden. Zyn hoedanigheden waren het

gevolg van zyn opregte en eenvoudige im-

borft\ en hy was zorgvuldig in alle zyne

pligten; zo Godsdienflige als Burgerlyke.

Zyn manier van Schilderen beftont in een

volmaakte navolging der voorwerpen , en in

** 3 .een
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een groote wetenfchap van het ligt en bruin

,

en het Coloriet. De grondregels die hy daar

op gevonden had, waren 20 zeker , datv.e

hem in plaats van oetFening in het Schilde-

ren, die hy niet hadde, verltrekte. Hy nam
vermaak om de afbeeldzels van 7,yn goede

vrinden te fchilderen. En onder andere heeft

hy het Portret gemaakt vanwylen den Hr.

Defpreaux , en Mevrouwe Dacier , de ver-

diende van twe zulke doorlugtige verftanden

7Aillen zyn Werk onfterfFelyk maken. Hy
had groote vlyt aangewend, om menigte van

Tekeningen van de uitmunten tite Meelters te

verzamelen , en onder andere verfchtide Üu-

dies van Raphaël , dewelke de Heer Croifat

de Jonge van zyn Erfgenamen gekogt heeft.

In de verfcheide Werken die den Heer de

Piles over de Schilderkonft in het ligt heeft ge-

geven , heeft hy zyn groote agting doen blykcn

die hy hadde voor de werken van Rubens

,

met dewelke hy niet alleen een overeenkomli

jn de manier had, maar ook eenige gelykenis

wat den Geeft aangaat , want beide zynze bc-

Icwaam voor Staatszaken geweeft. Maar om
flegts van *t fchilderen te fpreken , zo befchul-

digen hem zommige Konftkenners, dat hy te

veel met Rubens was ingenomen. Wy zul-

len hier niet ondernemen dit gefchil te befleg-

ten , dat door de grootfte Meefters is betwill:

geworden , waar van de eene het Coloriet , de

andere de tekenkon ft voorftonden. Wy zul-

len alleen zeggen dat het een waarhcit is, dat

ïn de fchriften die de Heer de Piles over dit

onderwerp heeft uitgegeven, hy volmaaktelyk
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wel heeft onderfcheiden , de generale grondre-

gels van de Schilderkonrt , en inzonderheit de

lefzen van 't ligt en bruin, daar zyn grootfte

beftryders zeiver hier hen van bedient hebben.

De Heer de Files was Raad van Eer van de

Academie der Schilderkonft , in de welke hy

dikwils de wyze verhandelingen voorlas , die

hy daar na in 't ligt gegeven heeft. Hy was in

vrindfchap verbonden met verfcheide van de

beroemfte Schilders , en boven al met den Hr.

Antoine Coypel, die tegenwoordig aan't hooft'

van deze Academie is. Hunne vrindfchap had

zyn beginzel gehad in Romen, wanneer Coy-

pel nog maar een kint was , en alreeds die

grooten voortgang beloofde daar hy zints toe

opgeklommen is»

De Heer de Piles heeft tot een byzonder te-

ken van zyn vrindfchap en agting, op zyn af-

fterven aan hem nagelaten een Lieve Vrouw
van Corregio gefchildert a Guazza

De Werken die van hem in 't ligt ge-

komen zyn , hebben in het Frans deze opfchrif-

ten.

L Ahregc cT A?mtomie accommode aux Arts

de Peinture & de Sculpture^ «Jr ^is dans un

ordre nouveau , dont la methode efi tres-faci-

le débat ajjee de tantes les difficuliez & cha-

fes inut 'tles^ qttt ont toüjours ete 'm grand ob-

Jlacle anx peintres pour arriver a la per-

feSiion de leur Art, Ouvrage très-utile a

éettx qui font profeffion du Dejfein. Mis en

Inmiere par Francois Tartebat , Peintre du Roy

dansfonAcademie Royale dePeinture deSchnlp-

ture 1667.

4 Men
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Men moet zekerlyk aan den Heer de Piles

dit Werk toe fchryven , alhoewel dat het

onder een anderen naam verfchenen is : 't geen

men 2ien kan uit de 15-8. bladzyde. Van *

*Comsden voortgank der-Schilderkonft. Voor het

de Pcin- overige lyn de figuiire getrokken uit het boek

van Vexalius voor dewelke Titiaandeielvegc-

kent had de.

Tortebatwas Schilder, en een van de Raden

van de Academie der Schilderkonft Hy fchilder-

de in de manier van Vouet , daar hy Maag-
fchap en Leeri'ng van was.

I I . Converfationsfur la connoijfance de la Peh-
tare, fur Ie Jugement qu'on dait faire deTa-

hlsaux , OU par occafion il ejl parle de la vte de

Rubens^ é" de quelqnes uas de [es plus beauK

ouvrages. 1677.

III. Dijfertutian fur les auvrages des plus fa-

meux Peintres. 1681.

IV. Les premiers Elemens de la peinture

j)ratique , enriches de figures de proportion me-

furees Jur PAm'tque
,

dej'finees & gravees par

yean Baptifte Corneille , Petntre de FAcade-

mie Royale. 1684.

V. L'Art de Peinture de C, A. du Frefnoy

^

traduit en Francais ^ en rtchi de Remnrques*

VI. Fies des Peintres
,

éfc. Dit Werk is

ook in 't Engels vertaal. En den twede Druk
die tot Parys uitgegeven is , heeft men tot meer-

der vergenoeging van de Liefhebbers bygevoegt

het twede verhaal van Laurens de la Hire, dat

,van Petrus Mignard , dat van Noel Coypel,

dat van Elifabet Sophie Cheron, en dat van

(Ilarlo Maratti. Deze levensverhalen z.yn van ver-

fcheide
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fcheide handen , om dit Werk Completer te

maken. *

Vil. Dialogue fnr Ie Coïoris^ 1699.
VIII. Cours de Peinturepar principes, 1708.

* Op welk voorbeelt de Vertaler 'er nog eenige andere
byvosgzcls heeft ingevlogten, die alle met een andereq;

Letter gedrukt zyn, oin den Lezer dezelve gemakkelyk van
het weik van den Heei de files te doen ondeifeheiden.

TA'
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EERSTE BOEK.

SCHETS
VAN EEN VOLMAAKT

SCHILDER.
Om tot een maatregel voor het oordeel U

dienen over de Konftiverken,

E neiging van den Geeft is de*>eG«j
eerfte zaak die in een Schilder*"^*

plaats moet hebben, 'tis een deel
dat men zig niet eigen kan ma-
ken , nog door onderwyiing nog

arbeid. Het moet groot zyn om te beant-
woorden aan de uitgèftrektheit van een konft,
die 20 veel kennifzen bevat, en zo veel tyt en
aandagt vereift om dezelve te verkrygen.
Onderftelt dan een gelukkige geboorte : De Devol-

Schilder moet de Natuur als zyn voorwerp
befchouwen; hy moet daar een denkbeeld van
hebben , niet alleen gelyk hy haar gevallig in

de byzondere voorwerpen ziet, maar zoalszy
in haar zelve is in haar volmaaktheic , en ge-
lyk zy in der daad zyn zoude , indien zy daar
niet door f toevallen was afgeraakt. t accI-

Alhoewel het zeer bezwaarlyk is, dezen
J^"*-

volmaakten ftaat van de Natuur te vinden , zo tiek.'*'*"

moet de Schilder het onderzoek te baat ne-

A men,
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men , dat de Aloude Meefters met zo veei

vlyt en verftant gedaan hebben , waar van zy

aan ons de voorbeelden in de Werken van

Beeldhouw^êrye hebben nagelaten ;
die, onaan-

gezien de woede der Barbaarze volken , tot

aan onze dagen behouden zyn overgebleven

:

het is nodig
,
zeg ik , dat hy een genoegzame

kennis van 't Antiek heeft, en dat het hem die-

doen, om dat het Antiek door de verftandigen

ten allen tyden als den regel van dc fchoon-

heit is aangemerkt,
pever- r)at hy zig niet vergenoegt houde met gere-

fiiiaak, S^^^ naauwkeurig te zyn , maar dat hy in at

zyn werken den verheven fmaak of verkiezing

doet uitblinken , al het latFe en ünakelooze

vermydende.
Deze verheve fmaak in een Schilders Kond-

tafereel , is een gebruik van de werkingen der

uitgeleze natuur; groots
,

ongemeen,, en

waarfchynelyk : Groots , om dat de dingen zo

veel te minder aandoening veroorzaken , als

ly klein of verdeelt zyn
;
Ongemeen , om dat

het gemeene ons niet aandoet nog de opmer-

king verdient
;

Waarfchynelyk , om dat het

grootffe en ongemeenc , moeten fchynen mo-
gelyk en niet onnatuurlyk te zyn.

vcrkla- i)at hy een regt denkbeeld van zyn Kond
heeft, die in dezer voegen bepaalt word : Een

der- Kotijl , dewelke door het middel van de 'Teken-

konft. lionjl ^ en de couleur op een * oppervlakte^ al de

ficfe'^""
^'^^^^^^^ voorwerpen navolgt: Door deze f be-

t Defini- paling , moet men drie dingen begrypen ; dc
tion. Tekening , het Coloriet, en het Ordinecren:

cn fchoon dit laafte gedeelte niet duidclyk ge-

noeg

;oede verkiezing van de Natuur te



Volmaakt Schilder, ^
hoeg uitgedrukt fchynt , zo kan het niet té

min 2ig doen verftaan door deze laafte woor-
den, zigtbnre •voorwerpen

^ die het wezentlyke
van de onderwerpen behelzen , die de Schil-

der zig voorftelt om te verbeelden. Een Kon-
ftenaar moet deze drie deelen kiirinen oefte-

ncn in de grootfte volkomentheit als hemmo-
gelyk is ; men zal dezelve hier gaan ontleden
met de deelen die daar van afhangen.

Het ordineeren bevat twee zaken , de * Vin- Het

ding, en de f Schikking. Door de Vinding,
moet de Schilder in zyn onderwerp , vinden L^öe-
en invoeren de dingen , die het meert: eigen dceite^

om uit te drukken en tc verderen zyn : en * ^'V^'

door de Schikking, moet hy dezelve op deal- &"f'La
lervoordeeligfte wyze (lellen , om een groote Difpofi-

werking te veroorzaken, en de oogen te ver-

genoegen
, vertoonende de fchoonfte partyën

:

dat dezelve
:|: tegen elkander werkende zyn , t Bien

met verandering "wel onderfcheiden , en in

groepen verbonden.

Dat de Schilder vafl: en zuiver tekent van dc Te-
een goeden aart en een veranderlyken ftyl ,

kening.

zomtyts I hoogdravende , en dan wederom
^l^^^^"

eenvoudig
,

volgens de natuurlyke eigenfcbap \ Heroï-
van de figuuren die men ten toneele voert :

quc

want de vloeijentheit van den omtrek , die by
voorbeeld aan het Godendom eigen is , komt
geenzins te pas omtrent het gemeene volk: dö
Helden en de zoldaten , de'fterken en de zwak-
ken, den jongen en de Ouden,moeten ieder hun-
ne onderfcheide gedaantens hebben

, zonder
agt te geven dat de Natuur , dewelke vig i^r-
fchillig in al haar voortbrengingen bevind

,

van den Schilder een welvoegölyke verand'e-'

A 2 ring



^ Schets van een

ring vordert ; maar dat de Konftenaar zig fee

binne brenge , dat van alle de manieren van i'e-

kenen, geene goet is, als die is tezamen ver-

mengt van het fchoone leven en het antiek.

*LesAt- Dat de Pofluuren natuurlyk, kragtig mV
titudes. drukkende 7yn

,
veranderlyk in hun bevvegin-

1

S"""
S^" ' t tegenftrydig in hun leden :

dat die
,
of

eenvoudig , of edel
,

driftig ofgematigt 7.yn

,

volgens het onderwerp van 't lai^reel, en de

befcheidenheit van den Schilder,

j Les \ Dat de uitdrukkingen der hertstogtenovcr-

expref- . eenkomende 2,yn aan 't onderwerp , dat de voor-
fions. naamfte figuuren van 't edele hebben , van 't

ii'Exa- verhevene en 't hoogdravende, en dat dezelve

gere & het midden houden tufzen de j- vergrootingen

pi'd?' fmakelooie.

Deuiter- Dat de uiterfte deelen\ ik meen het hooft,
fte- voeten en de handen , met meerder naaukeu-

righeit en opletting uytgevoert 7,yn als al het

overige, en dat zy t'iamen werken om de uit-

drukkingen en roeringen van de figuuren le-

vendiger voor te ftellen.

DeUee. Datde kleedinge welgefchiktiy , de plooijea

ding. groots , en %o veel ah 't mogelyk is in klein

getal en wel Gecontrafteert ; dat de ftoften gro-

ve of ligte 2yn , naar de hoedanigheit en beta-

melykheit van de figuuren; zomtyts gewerkte,

en van bedonderen flag; zomtyts eenvoudig,naar

dat de onderwerpen en de plaatfzen het verei-

fen , van meer of minder luifter voor 't fie-

f l'Ae- raat van 't Schildery , cn voor de ^ beftiering

conomie yan 't geheel.

De Die- Dat de tekening der dieren in haar eigen

icn, aart ,
voornamentlyk gekent xy door geeftige

cn bezondere toetlTeu.

Dal



Foïmaakt Schilder. f
Dat het Landfchap niet te zeer afgebroken Het

ïy door te veel voorwerpen, maar weinigeen
^^J^^"

dÏQ wel verkozen : en in gevalle dat 'er een

groote meenigte van voorwerpen in bevat wor-

den , moet men die tragten verflandig te

groepen met de Hgten en de fchaduwen ; dat

de gronden wel verbonden , en los van den

anderen 7,yn ; dat de boomen zig onderfchei-

den in hun gedaante en couleur , en getoetft

met 2o veel oordeel , en verandering als de

Hatuur is vereifzende ; dat deze toetfTen altoos

lugtig en dertel zyn , om zo te fpreeken : de

voorgronden rykelyk , of door hun voorwer-

pen , of ten minften door een grooter naau-

keurigheit van uitvoering , die de dingen waar

en taftelyk maakt : dat de Hemel klaar zy,

en dat geen eenig voorwerp op de-aarde, zyn

heldere eigenfchap betwift , behoudens de ftille

wateren , en glanzige lighamen ,
die aanne-

melyk ïyn van alle hun tegengeftelde couleu-

ren , van de lugt zo wel als van het aardryk;

dat de wolken van een goede verkiezing zyn,

wel aangetaft , en wel geplaatft.

Dat de perfpe£live regelmatig zy , en nietóeperr

volgens een eenvoudige gewoonte, die weinig ^pe^tivc^

lekerheit heeft.

Dat de Schilder in het Coloriet , het welk Het co-

twee zaken begrypt , dellocale couleur , en het ^^^^^

ligt en bruin
,
groote vlyt aanwende , om zig

m het eene en het andere te oeffenen : dit is 't

dat hem doet onderfcheiden van Konftenaars,

die zo wel als hy , de maate en proportie ver-

flaan ; 't is ook dat geene , dat hem een opreg-

ter en volmaakter navolger van 'de Natuur
inaakt.

A 3 De
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ta Coii- De locale couleur is niet anders, als die na-
leur lo- tuurlyk eigen is aan ieder voorwerp , in wat

plaats het ïig vind , dewelke het onderfcheid

van andere voorwerpen, en dievolkomentlyk

de kentekens daar van duidelyk doet zien.

Het ligt het ligt en bruin is de konft , om voor-

en bruin, deeliglyk de dagen en fchaduwen te verfprei-

den , 20 op de beïondere voorwerpen , als in

het generaal van 't Schildery : Op de bezon-

dere voorwerpen , om dezelve te doen verhef-

ten , en de behoorlyke ronding te geven ; en
in 't generaal van 't Schildery , om de voor-

werpen met vermaak te vertoonen , om aan

het oog gelegentheit te geven van zich te ver-

pozen, van tufzen ruimte, tot tufzen ruimte,

door een verftandige verdeeling van groote lig-

ten , en van groote fchaduwen , dewelke aan

eikanderen tot een onderling behulp verftrek-

ken, door hun tegenftelling; invoegen, dat de

groote ligten een verpozing zyn voor de groo-

te fchaduwen
,
gelyk de groote fchaduwen een

verpozing zyn voor de groote ligten. Maar
alhoewel het Hgt en bruin begrypt , zo als wy
gezegt hebben, de wetenfchap van alle de lig-

ten , en de fchaduwen wel te plaatfzen
,

nog-»

tans verftaat men hier bezonderlyk de groote

fchaduwen , én de groote ligten. In dezen

laaften zin, kan men haar plaatfzingftellenop

vierderly wyzen : Eerftelyk , door de natuur»

lyke fchaduwen der lighamen; 2. doordegroe*

pen ; dat is te neggen , de voorwerpen op die

manier te fchikken , dat de ligten zig te za-

men verbinden
,

insgelyks ook de fchaduwen

te zamen
,
gelyk men ten naaften by daar een

voorbeeld van ziet in een bos druiven waar
van
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van die van de zyde van den dag een * klomp * Majiê
uitmaken van ligt , en de druiven van den an-

deren kant, maken een klomp van fchaduwen.

uit , en het geheel niet anders als een groep

,

en gelyk één cénig voorwerp ; edog , dat ia

deze konftgreep gants geen gemaaktheit blyke,

maar dat de voorwerpen ïig bevinden natuiir-

lyker wyze gefchikt , enals by geval geplaatft,

3. Door de f toevallen van een fchaduwdict Acd-

men onderftelt ; en 4. eindelyk , door de na
tuur en het lighaam der couleuren , die den
.Schilder kan geven aan de voorwerpen , zon-
der eenigzins hun waare eigenfchappen te ver-

minderen. Dit gedeelte van de Schil derkonli,

\s het grootfte middel voor een Schilder om
tot zyn voordeel te gebruiken , om kragt aan

ïyn Werken te geven, en de voorwerpen dui-

delyker te doen zyn , zo in 't algemeen , als

jn 't bezonder.

Ik kan niet zien , dat de konftgreep van
't ligt en bruin , bekent is geweeft by de Ro-*-

nieinze School, voor Polidoor van Carava»-

gio , die het uitvond , en daar een grondregel

van maakte : en ik ben verwondert , dat de

Schilders , die hem gevolgt zyn, niet aangemerkt
hebben , dat de groote redding in zyn Wer-
Jien , hervoort kwam van de verpozing , die

liy van plaats tot plaats hadde waargenomen

,

groepende zyn ligten van deeene , en zyn fcha-

duwen van de andere zyde , dat zo niet te doen
is , zonder de kennis van 't ligt en bruin : Ik

ben verwondert
,
zeg ik , dat zy zo een noot-

iakelyk deel der Konft , hebben over 't hooft

gezien ; des niet tegenftaande belet dit niet,

dat onder de Werken van deRomeinzeSchil-

A 4 ders,



S Schefs van een

ders
, eenige gevonden werden , daar men het

ligt en bruin in ziet waargenomen : maar men
moet dat aanmerken voor een gelukkig oogen-
blik van 't vernuft ^ of als een uitwerking van
't geval , eerder als van een welgeftelt grónd-
beginzel. ^

Andreas Bufcoli , Schilder van Florencen

,

heeft een kragtige bevatting gehad van 't ligt

en bruin, zo als men het in zyn Werken ziet:

maar men moet aan Giorgion toefchryven de
» Prin- wederopregting van dit * beginzel , 't welk
cipe.

Titiaan zyn medeftreever gezien hebbende

,

bediende hy zich met voordeel daar van in al-

les dat hy zedert maakte.

In Nederlandt, leideOthoVenius , hiervan

de vafte gronden , dezelve aan Rubens zyn
leerling mededeelende : deze heeft het klaar-

der ten toon geftelt , en de voordeden , en de
nootzakelykheit zodanig doen begrypen , dat

de befte NederlandlTe Schilders , die hem ge-

volgt zyn , hen pryswaardig hebben gemaakt
door dit gedeelte: want zonder dit , al de vlyt

die zy aangewend hadden om d§ bezondere

voorwerpen van de natuur getrouwelyk te vol-

gen , zoude van geen groot belang geweeft
zyn.

komft verdceling van de couleuren , een

van de accoord en overeenkomft zy, die dezelve uit-

couieu- werking aan de oogen veroorzaakt , als het
ïcn.

, Muziek aan d'ooren.
Verceni- Dat indien verfcheide groepen van ligt en

VO0I-"
^^^'^^ 5" Tafereel zyn , een daar onder zy

v,erp. die het kragtigfte uitmunt , en die boven de

anderen den Meefter fpeélt ; invoege, dat 'er

eenigheit is van 't voorwerp , gelyk in de or-

donnantie eenigheit van 't onderwerp. Dat
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Dat het Pinceel zy ftout en lugtig , 20 het ^ct Plti-:

mogelyk is , maar 't zy dat het fchynt effen als

dat van Corregio , of ongelyk en knobbelag-
tig als dat van Rembrant , het moet altoos

fmeltende zyn.

J)at wanneer men gedrongen is om vryhe- De vry-

den te neemen , datze als ongevoelig zyn in heden,

't werk geftelt , met oordeel
,
voordeelig, en

met gezag bekragtigt ; de drie eerfte zoorten
ïyn voor de Kontt, en de laalle heeft haar op-
Zigt op de Gefchiedenifzen.

Een Schilder die zyn konft beziet in alle de^^e

bezonderheden die men komt voor te (tellen
, Jg"'^'

kan in der waarheit zig verzekert houden, dat
hy in ftaat is om onfeilbaar fchoone dingen te

maken ; maar zyn Schilderyen konnen niet

volmaakt zyn,zo deszelfs fchoonheit niet verge- ^
2elt gaat met de * bevalligheit.

'giIkDe bevalligheit moet haar vermengen onder
alle de gedeeltens daar van gefproken word,
zy moet het vernuft volgen

; zy is het die het
onderfteunt, en die het volmaakt; maar zy kan
niet geheel verkreegen nog voort geleert

'

worden.
Een Schilder heeft haar niet als van de Na-

tuur, hy weet zelfs niet of zy in hem is, nog
tot wat trap dat hy haar bezit

,
nog hoedanig

hy haar aan zyn werken mededeeld. Zy ver-
baaft den Aanfchouwer die de werking gevoelt,
ionder in de waare oorzaak in te dringen

;

maar deze bevalligheit gaat hem niet aan 't har-
te

, als volgens de fchikking die hy daar m
ontmoet.

De bevalligheit en de fchoonheit, zyn twee
beïondere zaken ; de fchoonheit behaagt niet

A als
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als door dè regelen, en de bevalUgheit behaagt

ïonder de regelen : dat geen dat fchoon is , is

niet altyt bevallig , en dat bevallig is , is niet

altyt fchoon ; maar de bcvalHghcit gevoegt by

de fchoonheit , is het toppunt van de volmaak t-

heit. Dit heeft een van onze voornaamfte

Digters doen zeggen : Ue bevallighett is nog

fchoonder als de jchoonheit.

Men heeft deze fchetlfe van een volmaakt

Schilder, op de allerkortfte wyze opgeüelcals

mogclyk is , om niet verdrietig, te zyn aan die

geene die niet onkundig waren in de dingen

,

daar in begreepen; maar voor de zulke die daar

meerder verklaring van begeeren , heeft men
getragt hen te voldoen in de volgende Aan-

merkingen , in devi^elke de eene en de andere

2,ullen 'bevinden , dat men verfcheide ftoffe

heeft verhandelt , ^o als zy eenvoudig voor

komen , en die hen mogelyk niet onverfchil-

lig 'zullen ïyn.

De volgende Aanmerhingen leantwoorden door Ca-

fhtelen , aan de gedeeltens die de afbeelding van den

Volmaakten Schilder fnamen ftellen , van dewelken

men gefprooken heeft in het voorgaande , en de Lezer

fnoet deze gedeelteni onder/lellen , in de Hooftdeelm dit

handelen, om die op te helderen.

AAN-
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AANMERKINGEN
E N

VERKLARINGEN
Over de voorgaande SCHETS SE.

EERSTE HOOFTSTUK.

Van de Genie.
,

/'

DOor het woordt van Genie , heeft men
verfcheide dingen verdaan. De Oude

hdjben gelooft, dat het een GeelWas, geftelt

tot bewaaring van den mens , hem de
goede en kwade werkingen ingevende. De
Heidenen hebben daar van een Godheit ge-
maakt ; en het meerendeel der menffen , nee-

;
men het voor het vuur van de inbeelding , dat
een overvloet van denkingen voortbrengt , door
deze geheime ingeeving^n verrukking, dieon-

I

gemeene werken doet te voorfchyn komen.
]
Maar om dezelve te v^srftaan, met betrekking

;
alleen tot de wetenfchappen en de goede Kon-

;
ften , en om daar van een ondcrfcheide denk-
beeld te geven

,
geloof ik , dat men met veel

redenen zoude konnen goet maken , dat wy
I

de Genie mede brengen in de geboorte, dat die

i
vermengt is met den Geeft , even eens als een
* uitgetrokke vogt is ondermengt , en fmel-* Effea^

I
tende in een glas water j of eerder, dat het de cc

Geeft
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Geeft üelf is , voor lo veel als die geneigt is

tot de eene wetenfchap meer als tot een an-

dere ; het is , om zo te zeggen , den dwinge-

land van de vermogens der ziele : hy dringt

haar alles af te ftaan
,
hy fleept haar weg , cm

hem te dienen in de werken , daar hy zelf toe

vervoert is , door de fnelvlngtigheit van zyn

natuur ; en wanneer de werktuigen beginnen

öntftelt te'worden , zo verzwakken de Geelt

en dé Genie
^
gelykelyk.

De Genie
,

blyft als in ftilligheit begraven

,

tot dat hy beroert word door de voorkomende
» occa- * geleegentheden,die f overeeokomft met hem
fions. hebben , en die onder zyn gebiet ftaan

;
hy is

^J^^' als de fnaar van een inftrument, dewelkegeen

geklit geeft , ten zy dat menze eveii aan-

raakt.

De Ge^ie is in zyn zelf van zo een groote

uitgebreitheit als de konftregelen, waar vanhy

de zaden bevat: en alhoewel, hyalledezaden

van de konft bevat, zo werkt hy nooit zeker,

wanneer hy alleen werkt door een heimelyke

voortdryving , waar van hy de oorzaak niet

weet, én brengt als dan niet voort, gelyk als

een land dat onbebouwt legt.

Maar wanneer hy bebouwt is door de rege-

len , en die zig eigen en toepafzelyk heeft ge-

maakt, zoftelthy zigboven dezelve, hy gebied

hen als Meefter
,

hy verwerpt die wanneer

't hem behaagt , om hen onderhoorig te doen

zyn aan een gelukkiger zaak : hy handelt daar

ei'ndelyk mede als met een goet , daar hy de

bezitting van heeft , en dat hy gelooft ,
hem

foe te behooren.

Maar de natuur die voor deze fchatten zor-
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gedraagt, wanneer ïy deze (?w>, gewei"
dtge genegentheit

,
gegeven heeft voor een

Konft , 2o geeft 2,y die zelden algemeen voor
alle de gedeeltens die zy bevat. Weinig Schil-"

ders konnenzig beroemen, by voorbeeld, van
zo Univerzeel geweeft te hebben in al hun be-
handelingen, als of zy gehad hadden vooralle
de gedeeltens die zybegrypt, die doordringent-
heit om te bevatten , en die gemakkelykheit
om te bewerken , 't geen de Genk geeft aan die

geenen die hem bezitten ; zulk een heeft het
voor de Tekenkonft , die nimmer de konft-
greep van ^t Coloreeren heeft magtig geweeft:
zulk een is gelukkig in 't Portrer-ichilderen

,

een ander in het Landfchap : de een helt over
en heeft behagen om naauwkeurig naar te vol-
gen de eenvoudige natuur , dewelke hy niet

weet te verkiezen
,
nog het leven daar aan te

geeven door fchoone uitdrukkingen ; alzo
,

ieder vind zig deelagtig aan dezeGe«/V, nadat
jjetde Natuur heeft behaagt aan hem daar van te

geeven , en wy moeten altoos de bezondere
gaven waardeeren die zy uitdeelt , en dezelve
hoog agten wanneer zy ongemeen zyn.

II. H O O F T S T U K.

V%n de Nootzakelykheit van den * Geefi. - * Geaic,

DE Menflen hebben goet arbeiden
, om

alle zwarigheden te boven te komen , die
hen beletten om de volmaaktheit te bereiken

,

ïen zy datie geboren zyn met een bezondere

be-
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*. Ta- * begaafthcit voor de Konften die 7.y omliel-
ient.

, anders zullen zy altoos in onzekerheit

2yn , om tot het oogmerk te komen , dat zy
hen hebben voorgeftelt. De regelen van de
Konft, en de voorbeelden van anderen , kon-
nen hen wel de middelen aanwyzen om daar

toe te geraken : maar dat en is niet genoeg,
dat deze middelen zeker zyn

,
zy behooren

ook teffens gemakkelyk en aangenaam te woe-

ien.

Edog, deze gemakkelykheit bevind zig niet

als in die geene , die alvorens zig in de rege-

len te onclerwyzen , en de werkftukken van
anderen te befchoiwen , te rade gegaan zyn met
hun genegenheit.en onderzogt hebben,ofzy wel
getrokken wierden door een innerlykc verlig-

ting , tot een beroep dal zy wilden volgen

:

want dit ligt van den Geelt , is niet anders

als de drift, ons altoos aantoonende den kort-

ften en gemakkelykften weg , ons onfeilbaar

gelukkig makende , en in de middelen , en iH

het einde.

Deze drift ^ of Genie is dan een verligtin^

van den Geefl , dewelke tot het ï'oorgefïelde

einde geleid door gemakkelyke middelen,

't Is een gefchenk van de Natuur
,

gedaan

aan de Menflen , op het oogenblik van hun
geboorte; en alhoewel zy het in 't gemeen niet

geeft als voor een zaak in 't bezonder , zo is

zy zomtyts mild genoeg
,
qm haar algemeen

te maken in één éénig mens ; men heeft 'er

verfcheide van deze zoort gezien , en die gee-

ne die gelukkig genoeg zyn . om dezen over-

vloet van invloeijingen ontfangen te hebben,

doen met gemakkelykheit al wat zy willen

doen

,
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doen , 't is genoeg voor hen zig daar aan te
bcgeeven, om gelukkig te flagen. Hetiswaar,
dat de7.e * neiging van den Geeft

, bezonder"^ Geala,'

zyn vermogen, niet uitftrckt over alle zoorten
van kundigheden

: maar het dringt doorgaans
verder door in xulke, die onder 2yn heerfchap-

py zyn.

Dit vernuft of Genie is dan nootzakelyk

,

maar een vernuft geoeffent door de regelen
door de overwegingen , en door de naarftig-
heit aan den arbeid; daar moet veel geleczen
en veel geftudeert zyn om dit vernuft tebeftie-
ren

,
en om het zelve bekwaam te maken,

tot het voortbrengen van dingen, diedeagting
van den Nazaat waardig zyn.
Nogtans, dewyl de Schilder niet kan zien,

nog beftudeeren alle dingen die te wcnifen
zouden zyn voor de volmaaktheit van zyn
Konft , zo zal het goet zyn dat hy zonder
fchroom zig bedient van de ftudien van ai> .

deren.

III. HOOFTSTUK.
Bat het goet is zig te hedienen van de
Studiën van anderen , zonder eenigen

fchroom.

HEt is niet wel mogelyk alle voorwerpen
te verbeelden

, niet alleen die men niet
heeft gezien , maar ook die men niet heeft na-

,

getekent, Zo een Schilder nooit een Leeuw
' heeft
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heeft geiien , ïal hy ook niet weten een

Leeuw te fchilderen , en indien hy hem heett ge-

ï,ien , 20 kan hy egter dit dier niet als onvol -

maakt uitbeelden , ten waare dat hy hem had

gefchildert of getekent naar het leeven , ofnaar

de Modellen van een ander.

Op dezen voet dan, kan men met redeneen

Schilder niet veragten , die nimmer ge7ien of

beüudeert hebbende eenig voorwerp dat hy

moet verbeelden, 20 hy zig dient vandeoefte-

ningen van een ander , eerder als zyn eigcu

hooft te volgen , en iets te maken dat vals is

:

het is noodzakelyk, dat hy van zodanigen ftu-

diën voorzien is , of in zyn geheugen , of in

7yn Portefolje ; de zyne
,
zeg ik , of die vaii

anderen.

Na dat een Schilder iyn geeft heeft opge-

vult met het gezigt van fchoone dingen , zo

voegt hy daarby, of vermindert, naardatzyn

fmaak en verkiezing is , en 't gewigt van zyn

oordeel : en deze verandering komt voort uit

, de vergelyking van de denkbeelden die men
gezien heeft , verkiezende daar uk het geene

dat men heeft goet gevonden. Raphaël
,
by

voorbeeld , die in zyn jonkheit , by Perugino

ïyn Meefter , niet anders als denkbeelden

hadde uit deWerken van deezen Schilder, ver-

volgens dezelve vergelykende met dievan Mi-
chel Angelo en met het Antiek , verkoor hy

daar uit het geene hy het beften oordeelde ,'m.a-

kende een zuivere verkiezing , zulks als wy
zien in zyn Werken.

Me- Het verftant bedient zig van de * geheu-

genis, als van een f var , waar in het de denk-

beelden die hem voorkomen , in bewaringe
legt;
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legt

;
hy verkiert hen met behulp van het oor-

deel , en maakt daar een voorraad van om als

de Gelegentheit voorkomt daar gebruik van te

maken : hy trekt daar uit dat daar ingelegt is

,

en hy kan daar niet anders uittrekken, 't Is

aldus dat Raphaèl uit ïyn Studiën getrokkeri
heeft, (om my van dit w^oord te dienen) de
hooge gedagten die hy uit het Antiek ontleeijt

hadde
,
gelykerwys Albert en Lucas de hunne

hadde gehaalt uit de Gottieze denkbeelden die

de gewoonte van dien tyt ^ en de natuur van
hun Lant hen hadden aan de hand gegeven.
Een man , die vernuftig is j kan een onder-

werp in 't algemeen wel Inv enteeren : Maar
20 hy lyn oetFening niet gemaakt heeft op de

i

bezondre voorwerpen, lo zal hy belemmert
\
wezen in de uitvoering van zyn werken ; In-

; zonderheit zo hy geen toevlugt neemt tot de
bezondre * oefFeningen die andren gedaan heb- "^ttudfe

; ben.

\
Het is zelfs zeer waarfchynclyk

,
dat, in-

i
dien een Schilder nog tyt nog gelegentheit

heeft om deNatuur te zien, zo kan hy,als hy
maar eengoet verftant heeft, naar de Schilde-

ryen
, Tekeningen , en Printen van Meefters

,

die de fchoonfte verkiezingen gehad hebben

,

Studeeren , en dezelve met kennis in 't werk
' ftellen ; zulk een by voorbeeld, die 't Landfchap
wilde maken ^ en die het nooit gezien hadde

,

of niet genoeg gelet op den aart van 't Land,
Schilderagtlg om zyn vreemdigheit, en be-

haaglykheit . zal zeer wel doen zyn voordeel
te rapen uit de Werken van die gecnén die de-
ze Landen b=;ftudeert hebben , en in hunne
Landfchappen verbeeld de ongemeene uit-

B wer-
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werkingen van de Natuur
,
hy lal het voort-

gebragte van deeze bfaave Schilders befchou-

wen, als of' t de Natuur ïe!f was, en ïig in

vervolg daar van bedienen om iéts diergelylis

uit 7,yn ïelfs te Inventeerén.

Hy ïal ook twee voordeelen vinden als hy

Stüdeert naar de werken van braaveMeefters :

de eerfte is , dat hy de Natnür ïal zien ombe-

lemmert van veel dingen , die men vcrpligt i:>

fe verwerpen , wanneer men haar Gopieert

:

de tv^eede is, dat hy daar door ïal leeren eciï

goede verkiezing van de Natuur te maken
Het fchoone daar uit te nemen, vcrbeeteren

dat 't^ gebrekkelyk heeft Aho een vvcl gere-

gelt verftant, geholpen van de befpicgeling,

diettt om met voordcel in gébruik te ftellen

niet alleenlyk zyn eigen oefFeningen, maa:

ödk die van anderen.

Leonard da Vind heeft gefchreeven dïit de

vlekken, die.zig bevinden op een ouden muur,
verwcrde denkbeelden vormen van vcrfcheide

voorwerpen, die het vernuft konnen gaande

maken, 'en helpen om iet voort te brengen;

zommige hebben geoordeelt, dat deze voor-

flelling' ongelyk aan 't vernuft toebiagt , zon-

der eenige goede reede te geven. Ondcrtuiren

is het zeker, dat zodanig een muur , of

iets diergelyks dat befmet is, niet alleen plaats

geeft om denkbeelden in 't algemeen te begry-

pen , maar ieder znl zyn bevatting verkhcidc

Wezen naar de verfcheidenheit'der vernuften
,

cn al 't geen dat men niet als verwerdelyk

ziet, ontwerf en vormt zig in den geeft vol-

gens den fmaak van dien geen in 't bezonder

,

die het befchouK Invoegen.dat de een ziet

een
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een Ordonnantie fchoon en rykelyk , en de
voorwerpen met lyn fmaak over eenkomen-
de, om dat lyn vernuft Vrugtbaar is, en lyn
fmaak goet; en de andere ziet in tegendeel

niets als dat armelyk is en van flegten fmaak,
<3tm dat lyn vernuft ftram is, en lyn finaak

flegt.

Maar van wat aart dat de Geeften ook mo-
gen 2yn , ieder kan hier iets op vinden dat zyn
inbeelding kan opwakkeren, en iets voort-

brengen dat met hem over eenkomt. De in-

beelding ontfonkt allengs , en werd bekwaam
door 't gezigt van eenige figuuren , om een
groot getal te begrypen, en verryken het To-
neel van zyn onderwerp door ongeftaltige

voorwerpen die hier plaats toeverleenen. Het
kan zelfs heel ligt gebeuren dat men begint als

bezwangert te worden door het middel van
ongemeene denkbeelden , die anders niet in de
gedagten zouden gekomen zyn.

Daarom 't geen dat Leonard da Vinei zegt,

doet geen nadeel aan 't vernuft , in tegendeel

kan het dienen aan de zulken, die daarvan
overvloedig zo wel als aan die geenen , die

daar fchraal van voorzien zyn. Ik zal hier al-

leenlyk byvoegen dat deze Auteur zegt : dat

naar dat de geeft meêrofmin is dien men heeft,

zo veel te meer dingen ziet men in dit zoort

van vlekken of verwarde ftreepen.

IV.
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IV. H O O F T S T U K.

VAN DENATUUR.
De werkingen van de Natuur , en de wer-

kingen van de gewoonte en van de opvoe-

ding.

TTNE Natuur werd niet alleenlyk afgetrok-

**--'ken door de toevallen die haar ontmoeten

in de daadlyke voortbrengingen ; maar ook

door dc gew^oontens, die de voortgebragte

dingen aankleeven. Men kan de werkingen

van de Natuur op twederlei wyze aanmer-

ken , of wanneer 7,y werkt uit haar ïelfs naar

haar welbehagen, of wanneer zy werkt door

gewoonte of naar welbehagen van anderen.

De werkingen 7,uiverlyk van de Natuur

7.yn , die de menffen zouden doen , van hun

kindshcit af, als men hen liet werken volgens

hun eigen iDCweeging ; en de werkingen van

de gewoonte en opvoeding, 7.yn zulke die de

menfTen doen
,
ingevolgen van deonderwyzin-

gen en de voorbeelden die 2,y ohtfangen heb-

ben. Van deze zyn 'er zo veel als 'er ondcr-

fcheide Landaarden zyn , cn zy zyn zodanig

vermengt' onder de ïuivre natuurlyke werkin-

gen , dat het, naar myn gedagten, zeer be-

zwaarlyk is de verfcheidentheitte kennen, 't Is

niet te min dat geene dat de Schilders moeten

tr/'gten te doen , want hen komen dikwils on-

derwerpen voor, waar in zy de zuivre Na-
tuur m.octen volgen , of in 't geheel , of ten

deele,
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dcele; het is nodig ,
dat niet onweetendc

2yn in de verfcheide werkingen waar mede de

voornaamfte volken de Natuur bekleet heb-

ben, maar gelyk haar ondcrfcheid voorkomt

van eenige gemaaktheit,, die als een fluijcr is

die het aanlchyn der waarheit vermomt, 7.0

moet de voornaamfte oeffening van een Schil-

der zyn, te ontwarren en tc kennen waar ii^

dat het opregte , het fchoone en het eenvoudi-

ge van deze zelve Natuur beftaat , dewelke

alle haare fchqonheden en bevalligheit uit den

grond van haar zuiverheit en van haar eenvou-r

fligheit trekt.

Het is zigtbaar in de aloude Beeldfnyders, dat

iy deze Natuurlykc-eenvoudigheit gczogt heb-

ben, en dat Raphaël dien goeden fmaak uit

hun werken geput heeft, die hy verfpreid heeft

in zym figuuren. Maar, alhoewel dat de Na-

tuur de Bron-ader is van ide fchoonheit, de

konft
,
zegt men nogtans doorgaans ,

gaat haar

te boven- verfcheide Schryvers hebben deze

fpreekwyze gehad , en dit is een * voorftel dat ^ Pro.

goet zal zyn op te loffen. bkmc.

VHOOFTSTUK.
In wat zin men zeggen kan , dat de Konjl

. hoven de Natuur gaat.

DE Natunr moet aangemerkt worden op

cweederlci Manieren, of in debezonde-

re voorwerpen, of in de voorwerpen in 't al-

gemeen, cn iu haar zelf. De Natuur is door-

B 3
g^ï^ns
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gaan» gebrekkelyk in de bezondere voorwer-
pen, in welkers Vormeering 2y bezig is, gc-

ïyk wy gezegt hebben, afgetrokken door7om-
mige toevalligheden tegens haar voornemen

,

dat altoos is om een Volmaakt werk te ma-
ken , maar ïo men haar in haar 2clfs aan-

merkt in haar voornemèn , en in 't algemeen

in haar voortbrengingen , zo zal men haar

volmaakt bevinden.

't Ts in dit algemeen dat de aloude Beeld-

fnyders de Volmaaktheit van hun werken ge-

put hebben, en waar vanPolyclétes de fchoo-

ne proportie van zyn ftatuën die hy voor den
Nazaat maakte getrokken hadde; diegenaamt
wierd den Reegel. 't Is het zelfde ten opzigte

van de Schilder-s, de voordeelige uitwerkin-

gen van de Natuur verwekken in hen een
luli om die naar te volgen , en een gelukkige

ondervinding bréngt allengs deeze uitwerkin-

gen tot leflen en leeringen. Aldus is het niet

van één voorwerp, maar van verfcheide dat

de regelen van de Konft werden vaft gc-

ftelt.

Zo men vergelykt de Konft van den Schil-

der, die tot zyn voorbeeld genomen heeft de

Natuur in 't algemeen, met een bezondere

voortbrenginge van deze Meeftreffe der kon-
fk; , zo zal in waarheit mogen gezegt wor-
den , dat de konft boven de Natuur is. Maar
zo men haar vergelykt met de Natuur in haar

zelf, als zy hem voor model verftrekt, zo
lal deze ftelling vals bevonden worden,

In der daad, als men de dingen wel zal o»

verweegen , wat moeite dat de Schilders ge-

romen hebben tot hier toe, om deze Meette-
rcfze



Polm^cikt S-childer.

rc(ïè van de konden na^aj: te volgen , zo tal

men bevinden , dat xy aan hen nog veel Veld

heeft overgelaten, om tot haai; te konaen, en

dat by haa^ een Bronader van Schoonheden

is , die nimmerrneei; zal uitgeput v/orden. Dit

geeft oorzaak om te zeggen dfit in allekonflen

men, ^lle dagen nog leert, om da,t de onder-

vindingen en de aanmerkingen onophoudelyk

ontdekken eeni'gc nicuwighcit in de vi/erken

van de Natuur, die zonder getal zyn , en al-

toos verfchillig de eene van de andere.

VI. H O O F T S T U K.

M'

Fm V Antiek.

'En noemt met dit woort alle de Wer-
^T^keu van Schilderkonü, van Beeldhou-

wery , en Archite6tuur die gemaakt zyn ge-

weeft zo in Egypten, als in Griekenlant, en

in Italiën; van den tyt af van Alexandcr den

Grooten , tot aan de overftrooming van de

Gotten , die door hun vs^oeden en onvv^eetönt-

hcit alle de fchoone Konften verdelgden. Met

vs^oort Antiek nogtans is bczonderlyk in ge-

bruik om te beteekenen de Gefnede werken

van die tyden, zo van Statuën BasRelieven,

als Medailles en gefnede Gefteentens. Alle

deze werken zyn niet alle gelykmatig goet:

Edog zelfs in de middelmatige is een ze-

ker merkteken van fchoonheit, die doet dat de

kenders haar onderfcheiden van de werken van

later tyden.

B 4 Wy
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Wy fpreken hier niet van de hcdendaagfc

Beeldhouwerye , maar van de allervolmaakfte
der Antieken, en die men niet befchouwt als

met de uiterfte verwondering. De oude Mee-
fters hebben hen geftelt boven de Natuur, en
de fchoonheit der menllen niet pryzende, als

voor zo veel ly overcenkomft met de fchoone
Beelden hadden.

* Ufque ahunguïo ad capillumfummum ejlfef-

tivijjima.

Kjl ne ? Co'/ifidera : vide fignum pólum ful-
chrè viderh.

Men zoude een oneindig getal van aanziene-

lyke getuigenifzen der ouden konnen bybren-
gen , om myn voorgeven te beveftigen , maar
om niets te herhaalen, zo verzende ik myn
Lezer tot het geene ik dien aangaande hebbe
aangeteekent op de Schilderkonft van Charles
Alfonfe du Frefnoy rakende het Antiek , ik

zal my vergenoegen hier by te brengen , dat'

een van de Moderne Schilders gezegt heeft,

die een doorgrondige kennis van het Antiek
' hadde , dat is de befaamde Pouffin : Raphaël

,

zeide hy, is een Engel vergeleken by andere
Schilders, 't is een Ezel vergeleeken by de
Meerters van de Antieken. De uitdrukking
is een weinig hart : ik zoude my vergenoegen
inct te zeggen , dat Raphaël zo verre beneden
de Antieken is : als de Moderne beneden hem
?yn, maar ik zal deze gedagten v/at naaukeu-
riger onder-zoeken in 't leven van Raphaël.

Het
^ riautus Epidiq. Aft,
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Het is ïeker dat 'er weinig Personen be^

kwaam toe 7,yn om al het Edele , dat in de

Beeldhouwery der Antieken is, te ontdekr

ken ; om dat daar een verftant toe vereift word
over eenkomende met dat van de Beeldfny-

ders, die haar gemaakt hebbe , want deze man-
nen hadde den fmaak verheven, de bevatting

levendig , en de uitvoering naaukeurig en

Geeftig.

Zy hebben aan hun figuuren een Proportie:

gegeeven, overeenkomende methun waardig-

heit, zy hebben hun Goden getekent met om-
trekken die vloeijendcr, lierelyk<?r, en van een
grooter aart als de gemeene Menlfen zyn. Zy
hebben een zuivre verkiezing gemaakt van de

fchoone Natuur ,
zy hebben zo uitfteekent we-

ten toe te geven aan de onvermogentheit, of
aan de ftoffe, die zy gebruikten, hen ftelknde

om alles naar te volgen.

De Schilder zoude dan niets beter doen
,

^als om te tragten in de uitmuntendheit van hun
werken in te dringen, om beter de zuiverheit

van de Natuur te kennen, en om geleerder en
fierelyker te Tekenen , en dog dewyl in de
Beeldhouwery verfcheide dingen zyn die met
de Schilderkonfl: niet overeenkomen , en dat

de Schilder van elders de middelen heeft om
de Natuur volmaakter naar te volgen , zo moet
hy het Antiek aanmerken gelyk als een boek,
dat men overzet in een andere Taal, in de wel-
ke het genoegzaam beftaan kan den zin en de
mening wel uit te drukken, zonder zig flaaf-

agtig aan de woorden te verbinden.

VII,
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VII. HOOFTSTUK. \

ïr

*• Da * GrootenfmaaK
\

Ciand
I^^'^ \^ En heeft in de bepaling die ik gemaakt I

XVlhcbbe van den grooten fmaak , ten op- I

2igte van de werken der Schilderkonfl: gezien, |

dat het zig niet t'zamen voegt met de dingen
|

öie gemeen zyn. Want het middehnatige kan I

piet geleden worden , ten hoogften genomen

,

als in de Konden die nootzakelyk zyn voor
bet dagelyks gebruik, en niet in ïulkc die uit-

gevonden ïyn voor het fieraat vandewaerelt

,

en voor 't vermaak. Daar raoet dan in de
Schilderkonfl: iets groots zyn, van 't doordrin-

gende en van *t ongemeene, bekwaam om te

Verbaazen, te bchaagen, en te onderwyzen,
dat is 't dat men den grooten fmaak noemt

:

't is daar door dat de gemeenc dingen fchoon
worden , en de ichoone verheven en verwon-
derlyk; want in de Schilderkonft de grooto

fmaak, het verheevene ,en het verwonderlyke

is niet als dezelve zaak : de Taal is ftom in

der waarheit, maar hier fpreekt alles.

VIII.

* Zie hier over na het laafte Hooftftulc van dit Boek,
dfiar gehandclt word va.n de» fmaak^, ten t^pgt vm ieder

L^nMnrd.
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VUL HOOFTSTUK.
Van het JVezentlyke der Schilderkonji.

WY hebben gezegt dat het Schilderen een

Konft was, die door het middel van de

j Tekening en de Couleur, op een * platte (a) * Supct-

' oppervlakte navolgt alle de zigtbare voorwer- ^j^'^^

pen. 't Is omtrent in dezer voegen dat zy be-

paalt is van alle de geenen die van haar gefpro-

ken hebben, en niemant tot heeden toe heeft

ïïig op gedaan om deze-j bepaling te beftryden. tDefini-

Zy bevat drie delen. De ordinantie, de Te-"°"-

kening, en het Coloriet, welke de wezent-

]ykheit van de Schilderkonft uitmaken, even

ieens als het lighaam, de ziel, en de Rede,
uitn^aken het wezentlyke van den mens , en

gelyker wys het niet als door deze drie delen

is dat de mens verfcheide eigenfchappen doet

blyken , en verfcheide Gelykvormigheden

,

die zyn wezen niet uitmaken, maaralleen een

fieraat van hem zyn
;
gelyk by voorbeeld , de

weetenfchappen en de deugden
, op dezelfde

wyze ook is het niet als door de wezentlykfte

delen van zyn Konft, dat de Schilder een on-

lefndig getal van dingen doet kennen, die de

waarde van zyn Schilderyen verheffen , alhoe>

wel zy het wezen van de Konft niet zyn ; zo-

danige zyn de eigenfchappen van te onderwy-
'/.en en te verluftigen. Hier over kan men een

voorname vraag doen.

IX.

(a) Oppervlakte is of cm vlaikt Mitttr ,
tingef^Minedoe\,

tf l'ttneel.
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IX. H O O F D S T U K.

Of de getromvheit van de Gefchiedenis het

wezen van de Schilderkonfi is.

HEt fchynt dat het Ordineren , een van de

de wezentlyklle delen der Konft, de

voorwerpen begrypt, die in een gefchiedenis

komen , en haar getrouv/heit uitmaken , dat by

gevolg deze getrouv^^heit moet wezentlyk xyn

aan de Schilderkonü, en de Schilder indeuit-

terfte verpligting om ïig daar aan gelykvormig

te maken.
Waar op dient tot antvi^oord ; dat to dege-

trouwheit van de gefchiedenis wezentlyk was
aan de Schilderkonft, dan niet een Schildery

moeft gevonden worden , waar in dit jftiet

moert waergenomen zyn, want daar zyn een

oneindig getal van fchoone ftukken,' die gants

*Ailc- geen gefchiedenis verbeelden ; Gelyk de *

goiiqucs. verbloemde of Zinnebeeldige tafereelen zyn,

de Landfchappen , de Dieren , de Zee mon-
fters, de Vrngten, de Bloemen, enverfchei-

de anderen , die niet als de werking van de in-

bccldinge van een Schilder zyn.

OndertufTen is het waar, dat de Schilder

tHiftoi- verpligt is om getrouw tezyn", indej Gefchie-

^- denis die hy verbeeld , en dat door het naau-

keurig onderzoek deromftandigheden, die het

verzeilen, hy defchoonheitendenprysvanzyn

ftuk vermeerdert ; maar deeze verpligting is

het wezen van de Schilderkonlt niet, zy is al-

leenlyk een onnalatelyke welgefchikthcit, ge-

lyk de deugt en de wetenfchappen zyn in den

mens

,
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mens , en gelykerwys de mens niet nalaat een

mens te zyn , al is liy onwetend of vol gebrc-

I

ken ; de Scliilder is niet minder Schilder om
ïyn onkunde inde Hiftorien, en 7,ohetwaar-

agtig is dat de deugden en wetenfchappen de
verfierzelen der menifenzyn, het is ook wel

I
'zeeker dat de werken der Schilders zo veel

; meer zyn te agten, als iy de getrouwheit heb-

;
ben doen blyken in de Hiftorife onderwer-

;
pen , die zy verbeelden ; aan den anderen kant
onderftelt dat 'er niets ontbreekt in de navol-

ging van de Natuur die hun Wezentheit is.

Aldus kan een Schilder een bekwaam Mee-

j

fter in zyn konft zyn, en zeer onweetend iii

I de Hiilorien. Wy zien daar by naar zo veel

voorbeelden van, als Schilderyeri vanTitiaan^
van Paulo Veronees, van Tintoret, van de
Baflans, en van verfchcide andere Veneetzia-

- nen, die al hun vlyt in de wezentheit van
: hun konit geltelt hebben ; dat is te zeggen iri

de navolging van de Natuur, en die hen min-
der hebben laten gelegen zyn aan de omftan-

i digheden, die zyn of niet zyn konnen , zonder
d.'.t de wezentheit gekrenkt word. Het fchynt
d;it het in dezen zin is , dat de Liefhebbers de
l\ifereelen der Schilders , die ik genoemt heb-
be, aanmerken j om dat zy die kopende als

tegen Geut opv/ecgen, en dat deeze werken
' onder 't getal zyn van die geenon , diedeeerfte
plaats houden in hunne Konftzalen.

Het is zonder twyffel , dat indien deeze^Effen-
+ weezentheit in de Schilderyen vandeVeneet-<^<^-

ziaanfe Schilders vergezelt was geweefl met

I

de verfieringen, die den prysdoen fteigeren , ik

wil zeggen^ de getrouwe waarneming van dc

Hiftó-
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Hiflorien en tytreekeningen , zo zouden zy

nog meer agting waardig zyn : Maar het is

ook zeeker dat het niet als door die weezenr

heit is, dat de Schilders ons moeten onderwy-

zen, en de navolging van de Natuur voor al

les moet gaan dat wy zoeken moeteu in hui)

Schilderwerken. Zo zy ons onderwyzen .

wel aan ter goeder uure , zo ze het niet doen

,

wy zullen altoos het vermaak hebben van een

zoort van Schepping te zien die ons verluftigt

,

cn die onze Herstogten gaande maakt.

Zo ik in de geichiedenifzen wil ervaaren

zyn, zo behoef ik het by den Schilder niet tc

zoeken
,
hy is geen Hiftoricus als by toeval

;

maar ik zal de Boeken gaan leezen die daar

uitdrukkelyk van handelen, waar van de we-
zentlyke verpligting niet alleen is de daden te

verhaalen,maar dezelve getrouwlyk te verhan-

delen.

Ondertufzen is ons voorneemen geenzins

een Schilder te verfchoonen, om dat hy on-
kundig in de Hiftorien is, want hy lal altoos

te berispen zyn in 't kv/alyk behandelen van 't

geene hy onderneemt. Zo een Schilder uit te

beelden heeft een Hiftories onderwerp, enon-
weetende is in de ftukken die zyn Ordinantie

moeten t'zamen ftellen . om -dezelve getrou-

lyk te vertoonen , zo moet hy zorgvuldig we-
zen om zig zelfs te ondcrregten , of door de

Boeken, of door het middel van de Geleerden

in den arm te neemen ; men kan niet ontken-

nen dat de onagtzaamheit, die hy voorwend-,

hem onverfchoonlyk maakt. Des niet tegen-

ftaande zonder ik de zulken uit dieGeeftelyke

onderwerpen Schilderen , da^r zy heillige Fi'

guuren
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1

guuren van bezondere tyden en bey.ondere

landen in voeren, niet door hunne eigen ver-

kiezing , maar door een gedvvonge toegevent-

heit voor Perzonen die hen te werk ftcllen

,

en die door de groote eenvoudigheit geen agt

flaan op de omftandigheden , die veel toebren-

gen tot h'jt fieraat van de Schilderkonft.

De Inventie, die een wezentlyk deel van
deeze Konft is, beftaat alleen in 't vinden der

voorwerpen, die in een Tafereel moeten koo-
men, volgens de inbeelding van den Schilder,

vals of waar, verdigt of gefchiet, enzo eeö
Schilder zig inbeelde dat Alexander gekleet

I

was gelyk wy hedendaags zyn, en dat hy de-
f ^zen * Veródveraar verbeelde met een Hoedj^con-

[
en Paruik, zo als de Comediaiiten doen, zoquciasa,

ïoude hy buiten twyttel een belaggclyke zaak en
een grooven mifllag uitvoeren: maar dezemis-
'flag zou regens de Hiftorie, en niet tegen de
Schilderkonft weezen; als anders de verbeelde

dingen volgens de regelen van de konft waa-
ren opgevolgt.

Maar alhoewel de Schilder de Natuur ver-

heelt door weezentheit, en de Hiftoire door

j toeval , dit toeval moet van geen minder ge- [j^"^'

j
wigt by hem zyn als de :|: weezentheit, zo hy ^^rÉf.

I

aan al de waereldt wil behaagen, en boven alftuce.

aan lieden vnnGeleertheit, en aan diegeenen,
die een Schildcry befchouwende, eerder door
't Vcrftant ials door deoogen, de Volmaakt-
heit voornamcntlyk doen beftaan in een ge-

1 trouwe verbeelding van de Gerchiedeniize,en
'

in de Uitdrukking van de beweegingen desgc-

moets.

X. HOOFT-
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X. HOOFTSTUK.
Van de Onvolmaakte denkbeelden der Schil-

derkonfl.

DAar ïyn weinig Perzonen die een regt

denkbeeld hebben van de Schilderkonrt^

ik begryp hier zelfs Schilders onder, 'waar van
verfcheiden al de weezentheit van hun konfl

in de T'eckeniog üellen , en anderen doenze
niet beftaan als in de Couleur. Héb§rootfte

deel der Perzoonen , die in de waereldt voor
Verftandigen willen gehouden zyn, en onder

de andere lieden van Letteren , bevatten in 't

gemeen de Schilderkonrt door de Inventie,

gelyk een zuivere werking van de inbeelding

van den Schilder. Zy onderzoeken deze in-

ventie, zy maaken daar een ontleeding van,

en naar dat het meer of minder vernuftig

fchynt, zo pryzen zy meêr ofminder het Schii-

dery, zonder eens de uitwerking te overwee-

gen
,
nog tot welk een trap de Schilder de na-

volging van de Natuur gebragt heeft. Dat is

de rede dat S. Auguftyn zegt, dat de kennis

van de Schilderkonft en de Fabulen overtollig

is, alhoewel dat in de zelfde plaatsdele Vader
de waereltfe wetenfchappen pryft.

't Zyn bcuzeiingen voor ditzoortvanmens-
fen dat Titiaan, Georgion en Paulo Veronees

hen zelfs hebben afgellooft, èu dat zy zo veel

moeite hebben genomen , om de navolging van
de Natuur zo ver te brengen ; 't is te vergeefs

dat bekwaame Schilders hun werken befchou-

wen, en daar mede raat pleegen, gelyk de

aller-
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allervoliriaakfte Voorbeeldc:i. 't [s onnodig
dat men hen Schilderyen laat zien, om dat

uitgevoerde Printen volftaan konnen , om hun
oordeel te oeifenen, en om de uitgeftrektheit

van hunne kennifze te vervullen.

Ik kom weder op Augullinus, en ik zeg,

dat indien hy een opregt denkbeeld van de
Schilderkonrt hadde gehad, die niet anders is

als een navolging van de waarheit, en dat hy
had aengemerkt, dat door deeze navolging,

men op duizentderly wyzen de herten der ge-

lovige kan opheifen tot de Goddelyke Liefde,

zo zoude hy * de Lofrede van deze fchoone ^Fane-

Konfl: gemaakt hebbe met zo veel te meer gyriquc-

vuur, als hy zelfs aengedaan was om alles te

betragtcn wat tot de Liefde Godts kofl: toe-

brengen,

Fen ander oud Vader had een regtmatiger

denkbeeld van de Schilderkonft , dat wasGrc-
gorius Ny/Tenus, die, na een befchryving ge-

maakt te hebben van Abrahams ofïerhande
,

zegt deze woorden : ik hebbe dikvjils- myn oo-

gen laten vallen op dit 'Tafereel ^ dat dit mede-
lydens waardigSchoufpel verbeelde ^ en ik hehze
nooit afgewend zonder traanen, Zo hadde dc
Schilderkonft de zaak weetcn te verbeelden,
gelyk of het iu der daad gebeurde.

G XL
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XI. H O O F T S T U K.

Hoe dat het overhlyfzel van het onvolmaak-

te denkbeeld van de Schilderkonji zede? ,

haar herfielling in den Geeft van zommi-

ge nog zyn plaats bebouwt.

*L'Ef- TTK heb hier boven doen 7ien dat de* we-
Iqice.

J[2entheit van de Schilderkonü in een getrou-

we navolging beftaat, onder de gunÜ van de-

welke de Schilders konnen onderwyzen en

verluftigen, naar maate van hun vernuft. Ik

heb vervolgens gefprooken van de valfze denk-

beelden van de Schilderkonft, en ik zal trag

ten in dit Hooftftuk te toonen, hoe dat de on-

volmaakte denkbeelden tot aan ons lyn door-

gegaan.

De Schilderkonft, gelyk andere konden , is

niet gekent geweeft als door den voortgang en

indruk , die 7,y gemaakt heeft in den Geeft der

menlTen, die geen die haar hebben beginnen te

vernieuwen in Italien, en die by gevolg niet

als 2,wakke beginsels konden hebben , lieten

daarom niet naar de verwondering tot hen te

trekken, door de nieuwigheit van hun wer-

ken; en naar maate dat het getal der Schilders

vermeerderde, en dat de nayver hen verlig-

ting gaf, vermeerderde de Schilderycn in prys

en in fchoonheit , hier door wierden Liefheb-

bers en kenders gebooren, en de dingen ge-

klommen 2ynde tot een zeker toppunt, begon

men te geloven dat het als onmooglyk was,

dat- het Pinceel iets volmaakter konde te wee-
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ge brengen , als het geene daar men in die ty-
den zo een hoog agting voor hadde.
De groore Heeren bezogten de Schilders,

de Poëten vereerden hen met Lofzangen , en
[

iii 't jaar 1300 Karei den ecrften KoningVan
Napels, reizende door Morenen

, ging Cima-
bue bezoeken, die als doen in naam w^as; en
Cofmus de Medicis was zo verflingert op de
werken van PhilippoLippi, dat hy alles in 't

werk ftelde, om de * CirilUgheit en Luiheit * ^'^ar-

van dezen Schilder te overwinnen, om eenige"^"'^*
van zyn Schilderyen te verkrygen.

OndertLifzen is het ligt te oordeelen door de
overblyfzels van deze eerlte M^erken , dat de
Schilderkonft van die Eeuw van weinigbelang
was, . indien wy dezelve willen yergelyken by
die wy heedendaags zien van de hand van goe-
de Meefters. Want niet alleen de delen, die
afhangen van de Ordonnantie en van de Te-
kening, waaren niet bereid naar den goeden
fmaak

, dat naderhant gekomen is : maar in
het Cojoriet waren zy volftrekt onweetend,en
in de Couleur van de voorwerpen in 't bezon-
der, die men de Locale Couleur noemt, en
in de kennifze van 't ligt en bruin, en in de
Harmonie van 't geheel'. Het is waar dat zy
Cou leuren gebruikte, maar den weg dien zy
hielden was flegt, en diende niet om de vi^aar-
hcit van de voorwerpen te verbeelden , om ons
daar aan te doen gedenken.

In deze onweetenheit van 't Caloriet, daar
|e Schilders m opgebragt waren, bcgreeperizy
liet wat vermogen dat dit deel der konft heeft
lat zo betóyerent is, nog tot welk een trap xy
bekwaam vi^as ,om hun werken te doen klim-

i C i inen.
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men , y.woercn ook niet als by het woord
van hunne Meefters , en namen geen andere

bezigheit als den v/eg te effenen, , die, men
hen aangeweezen had; de Inventie ende Te-
kening maakten hun geheele Studie uit.

Eindelyk na verloop van verfcheide Jaren

^Gcnlc
goede * Geleigeell: van 'de Schilderkond:

' bragt groote mannen voort in Tolcanen, en

in 't Hertogdom van Urbino, die door hnn.

oordeel en verftant, door de goetheit van him

t Genie, t eigen aart,> en door de naarftigheit van hun-

ne oeffeningen
,
hooger opbeurden de denkbeci

den van kennifzen , dieze van hunne Mceftc)

ontfangen hadden, dezelve verheffende tc;

zulk een graad van volmaaktheit , datze t(

een verwondering van de nazaten zyn.

Die geenen daar men voornamenrlyk de?

volmaaktheit aan verfchuldigt is., zyn Leonar^
' da |Vinci, Michel Angelo, en Raphaël : maar
deze laafte, die zig verhcfte boven de anderen

,

heeft zo veel delen in zyn konft in vermogen
gehad , en dezelve, tot zulk een hoogen trap

opgevyzelt, dat de groote lof dien men hem
daar van gegeeven heeft, heeft doen gelooven
dat hem niets ontbrak , en dat aan zyn Per-
soon al de volmaaktheit van de SchilderkonR
verknogt was.

Dewyl het nootzakelyk is in de oeffcning

van deze konft, om met de Tekening te be-

t Souiccgjnnen en gelyk het volftrekt waar is, dat de|
de bon Bronader van de goede verkiez'ng en de zee-
Gouc. kerheit van den omtrek gevonden word in de

Beeldhouwery der Antieken, en de Werken
van Raphaël die hun grootfte verdienften daar
uitgetrokken hebben , aho laat het meerendeel

der
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derjonge Schilders niet na, om te Romen naar de

werken vanRaphaël teftudceren,en indienzedaar

niet zeer bekwaam van daan komen,zo bréngen-

ze ten minften de agting mede voor de werken,

,

die verwonderlyk gehouden worden, en delen

• de zelve mede aan alle die geenen die hen hoo-

ren fpreeken, daarom is 't dat een groot getal

van Liefhebbers en beminnaars van de Schil-

derkonlt op het geloof van anderen , of op de

agtbaarheit der Schryvers dit eerfte denkbeeld
,

dat zy ontfangen hebben, behouden ; te weten,

dat ai de Volmaaktheit van de Schilderkonit,

in de werken van Raphaël geleegen is.

De Schilders van Romen zyn ook voor \

mcercndeel in die gedagten gebleeven , en heb-

ben het aan de vreemdelingen ingeboezemt,

of door de Liefde van hun land , of door de

onagtzaamheit voor 't Coloriet , datze nooit wel

hebben gekent, of door de voorkeur diezeaan

de andere gedeeltens van de Schilderkonil ga-

ven, dewelke in groot getal zynde het overige

van hun Leven bezig hielden.

Men heeft zig dan tot daar toe niet overgege-

ven, als aan 't geen de Inventie en de Teke-

ning betreft : en hoewel dat Raphaël zeer ver-

ftaiidig geinventeert heeft, en volkome vaft en

fierlyk getekent , dat hy de beweegingen van

de ziel met een ongemcene kragt en beval lig-

heit heeft uitgedrukt, zyn onderwerpen behan-

delt met al de behoorlykheit, en alle de Edel-

hcit die mogelyk is , en dat geen ée'nig Schilder

hem betwift heeft den voorrang in een groot

^etal van de delen der konft, die hy bezat, no^j-

tans is het zeker, dat hy in het Coloriet niet

genoeg ingedrongen heeft, om zyn voorwer-

C 3 pen
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pen opregter en daidelykcr te vertonen
,
nog

om een denkbeeld van een volmaakte navol-
ging te geven.

't Is evenwel deze navolging en dit volko-
iTie gevoelen 't geen het wczentlyke van de
S^hilderkonlt uitmaakt, gelyk' ik doeu zien
hsDbe.^ Zy komt van de Tekening en van het
Cjloriet; en indien Kaphaël en de vcrftandigen
van zyn tyt dit laafte oijvolmaakt bezeten heb-
ben, het denkbeeld vaji het wezentlyke van
de Schilderkonll, dat uit hunne werken moet
voortkomen, moet onvolmaakt zyn, alzo wel
als dat in den Geelt van zomm.ige is inge-
drukt, al hoewel anders zeer verligt in ken-
nifze.

De vvcrken vanTitiaan en van andere Schil-
ders, die hun gedagten aan 't ligt gebragt heb-
ben onder de gun(t van een getrouwe navol-
ging, behoorden, zo het my toefchynt, deze
flcgte overbiyfzels daar w,y van fpreeken uitge-
delgt

, en de denkbeelden herflelt te hebben

,

volgens dat het de Natuur ende rede van een
regtmatig verfiant afvordert. Maar gelyk de
Jonkheit, als wy gezegt hebben , van Romen
naar Venetien niets brengt als een Geeft en oo-
gen

, die voor ingenomen zyn , en dat zy door-
gaans niets doen als voor weinig tyts in deze
laafte Stad hun verblyf te nemen, zo zien zy
flegs maar in 't voorby gaan de fchoonfte wer-
ken, die aan hen een regt denkbeeld wouden
kunnen geven van de konft, wel verreom een
goede handeling aldaar van 'tfchooneColoriet
te verkrygen , die de Studiën tc Romen gedaan
-ïouden te baat komen, en hen onberifpelyk

,
makqn in alle de gedeeltens, van hun oeffening

,

zo
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2o gaan ïy dan daar %o van daan , lo wys als

ty daar gekomen zyn.

Maar dat te verwonderen is, is dit, dat ze-

kere Liefhebbars, by vv^ien dit overblyfzel van

het verkeerde denkbeeld plaats heeft, en die

zodanig ingenomen zyn door de fchoonheit

van de Veneetziaanze Schilderyen, een grootcr

prys, als reden is, daar voor betalen, alhoe-

wel dat deze Schilderyen by na in geen andere

deugden beftaan, als door het denkbeeld, dat

ik gcltelt hebbe van het wezentlyke der Schil-

derkonrt.

XII. HOOFTSTUK.
Fan bet Ordineeren.

Eerfte Deel der SCHILDERKONST.

MEn heeft zig tot hier toe niet bedient ^

als van het woort Inventie, om te bete-

kenen het eerfte deel van de Schilderkonft-

zommige hebben het zelfs vermengt met het

vernuft , andere met een vrugtbaarheit van

denking, andere met de fchikking van de voor-

werpen : Maar alle deze dingen zyn van den

anderen onderfcheiden Ik oordeelc dat om
een zuiver denkbeeld te geven, van het eer-

fte gedeelte van de Schilderkonft , het ge-

naamt moeft werden * Ordineren en onder- Com-

fcheiden in twee delen, de Inventie endeP°^"'°'^

\ fchikking. De Inventie vint alleenlyk de
^ pifp^,.

C 4 VOOr-fitioa.
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voorwerpen van 't Tafereel , en de' (chikking
Üelt ieder op zyn plaats. Deze twee delen zyii

in der vi^aarhdr vcrfcheiden : Maar zy hebben
20 veel verbintenis onder elkander, dat menze
onder een zelfden naam kan begrypen.
De Invéntie vormt zig door 'het lezen in de

onderwerpen getrokken van de Hiftorien, of
La van de * V erdigtzelen : Zy is een zuivre wer-

Fabic. king van de inbeelding in de
f oneigcntlyke

t «suiets onderwerpen
,
zy brengt veel toe aan de ge-

trouwheit van de Hiftorie, als ook aan de \
qucs.' verbloemde dingen, op wat Natuur dat men
t Alle- ^'"S d^ar van dient, zy moet den Geeft van den
gorie. aanfchouwer niet lang ophouden door eenige

daifterheit , maar hoe getrouw en verftandig dat
de dingen mogen verkoren zyn, die in het
Tafereel komen, zy zullen nimmer een goe-
de werking doen, indien zy niet voordelig ge-

§L'oeco- fchikt zyn , zo als de § befticring ende regelen
nomie; van de konft het vereifzen; dat is den regten

zamenbant van deze twee delen , dat ik noem
de Ordinantie alzo geef ik daar van deze be-
paling, dat het is een gedeelte van deSchilder-
konft dewelke met een gevoegelykheit, nut en
met voordeel weet te plaatzen de voorwerpen

,

waar van een Schilder zig bedient, om zynon'-
derwerp uit te drukken.

XIIL
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XIII. HOOFTSTUK.
jeekenen.

TwedeDeelvandeSCHiLDERKONST.

DE goede fmaak en de zuivere Tekening

zyn zo nootzakelyk in de Schilderkonft

,

dat een Schilder, die daar van ontbloot is, ver-

pligt is om wonderen te doen, 20 hy anders

eenige agting loekt te verkrygen; en gelyk het

Tekenen den grondfiag en liazis is van alle de

andere delen , dat het daar door is dat men de

Couleuren op hun plaats (telt , en dat de voor-

werpen van elkander doet redden , 20 is haar

fierlykheit en valligheit niet minder nootzake-

lyk in de Schilderkonfl:, als de ïuiverheit van

de Taal in de welfpreekentheit.

Die Schilders die uit gewoonte al hunne Fi-

guuren brengen onder ecnerlei proportie en ge-

laat , hebben nooit begrepen dat de Natuur niet

minder verwonderlyk is in de verandering , als

in de fchoonheit van haar voortbrengingen, en

dat door een befcheide vermenging van het

eene en van het andere zy zouden konden,

tot eep volmaakte navolging.

' Xiy. HOOFTSTUK.
F^an de Standen.

IN de Standen * het Evenwi;;t, en f de te'^Laiton-

genftelling zyn gegrond in de Natuur. Zy ^LeCou^
C S doettiafte,
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doet niet eenc werking daarze niet een van de-
xe twee delen doet zien , en 20 dezclvcn ont-
breken

, zullende berooft 7,yn van beweegin?
Qf in hun werking gedwongen.

'

XV. HOQFTSTUK.
y%n de uitdrukkingen der Hertstogicn.

cx^ref
* uitdrukkingen 2yn de Toetslleen van

fions!' Schilders geeft, hy toont door de
behoorlykheit van de verbeelding

,
7,yn door-

dringent vernuft en oordeel : maar dat zelfde is

ook nodig in 't verftant van den befchouwer

,

om het wel te xien, gelyk in den Schilder om
het gelukkig ter uitvoering te brengen.

Een ftuk Schildcry moet aengemerkt wor-
den als een Toneel , waar op ieder figuur -zyn
rol fpeelt. De welgeteekcnde en welgefchil-
derde Figuuren 7,yn in der waarheit verwonde-
rens waardig : Maar het meerendeel der ver-
ftandigen , die nog geen regtmatig denkbeeld
hebben van de *>childerkonft, 2yn van deeze
zaaken 20 ïeer niet aangedaan, als voor 7.0
veel zy verzelt gaan met de leevendigheit , de
behoorlykheit, en de fcherpzinnigheit van de
uitdrukkingen. Zy zyn een van de allerzelt-
ïaamfte begaaftheden van deSchilderkonft, en
die geene die zo gelukkig is van haar wel te
behandelen, wikkelt niet alleen de deelen van
't aangezigt daar in , maar ook die van 't gcr
heele lighaam , en doet tot de algemeene uit-
drukking van 't onderwerp t'zameu loopcn,

zelfs
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Aclfs de onbezielde voorwerpen , door de ma-
nier met dewelke hy die ten toon ftelt. De le-

vendige en natuurelyke uitdrukkingen doen
menigmalen vergeten, of ten minften in de in-

beelding vervullen, 't geen anderzints in een

Schildery ontbeekt.

XVI. HOOFTSTUK.
Van de uitterfte delen des Lighaams.

DEwyl de uitterfte delen, dat is te zeggen

,

het hooft, de voeten, en de handen, aan-

iiierkelyker en méér bekent 7,yn , datze hetzyn

die in de Schilderyen tot ons fpreeken, zomoe-
ten zy uitvoeriger gehandelt wezen als de an-

dere dingen, onderltelt dat de werking waar
in zy hen bevinden

,
gefchikt en geplaaft is in

dier voegen dat zy wel konnen gezien wor-
den.

XVII. H O O F T S T U K.

Van de Kleding,

OM op zyn Schilders te fpreken, zegt men
plooijen, dat is te zeggen een Figuur kle-

den, dit woordt plooijen komt my zeer uit-

drukkelyk voor, om dat de klederen zo niet

iTTioeten fluiten als de geene die tegenwoordig

:in de mocje zyn : maar volgens de hoedanigheit

van de eenvoudige Natuur , dewelk verre is:

'
' ' van
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van alle gemaaktheit, de plooijen vinden ^15

als by geval op dc beweging der leden, dieze

doenichyneii zo als xy 2,yn ; en door een fcherp-

iinnige konftgreep doen zy zig tegenilrydig en

kragtig vertoonen, dat de plooijen de leden als

Liefkozen , om zo te Ipreken door dt irappig-

heit van de doffen en der zeiven tederen zwier,

de aloude Beeldfnyders , die het gebruik der

verwen niet konden in 't werk ftellen , omdat
de ftoffe die zy bewerkten dezelfde was van hun
werk, hebben hen gewagt voor een groote

uitgebreitheit van plooijen, uit vrecze dat de-

zelve op de draaijing van de leden de oogea
niet naar zig trokken, en niet beletten om met
gemak het naakt van hun Figuuren tezien. Zy
hebben zig dikwils bedient van nat linnen om
te plooijen

,
zomtyts hebben zy de plooijen

vermeerdert, op dat daar door een zekere hol-

lïgheit veroorzaakt zoude worden, die door

haar fchaduwe, de leden daar onder zyndedui-

delyker konde vertonen. Deze wyze van doen
hebben zy doorgaans meer waargenomen in de

Bas-reliefe. Maar op wat manier dat zy hun
kleding behandelt hebben, zo zal men daar al-

toos een verwonderlyke order van 't fchikken

der plooijen in gewaar worden.

De Schilder, die door de verfchcidentheit

*L'E- '-Y" Couleuren en zyn ligten, het * twy-
quivo- felagtige van de leden met dekleding moet weg

nemen, kan zig wel voegen naar de order van

dc plooijeri der Antieken , zonder hun getal naar

te volgen , en kan zyn ftoffen veranderen vol-

gens de hoedanigheit van ?,yn Figuuren, de

Schilders, die hun vryheit niet gekent hebben

ip deze zaak, hebben zo wel een mifflag begaan
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in 't navolgen van de Antike Beeldfnyders , als

5 de Beeldfnyders in tV.illen navolgen van de

Schilders.

De rede waarom de plooijen het naakt moe-
• ten aanvi^yzen is, om dat de Schilderkonfl: een

platte oppervlakte is, dat vernietigt moet w^er-

den door het gezigt te bedriegen , en niet twy-

'i
felagtigs * overlaten: de Schilder is dan gehoii-*D'é-

den deze order in al zyn klederen te bewaren

,

;
van wat Natuur dat zy mogen zyn, fyn on"^
grof, geborduurt, of effen; maar dat hy voor

al agt geeft op de grootheit der plooijen meer
als op de rykheit der ftoffen , die niet overeen-

komftig xyn als in de gefchiedenifzen daar %y
wezen > moeten, of waarfchynelyk gebruikt

volgens de tyden en de gewoonte.

Gelyk een Schilder het harde en het ftyvcn
'\ m de plooijen vermvden moet, en voorkomen,
i dat, zo als men zegt, de Leman doet zien,

iriet die zelfde omzigtigheit moet hy te'werke
; gaan in de vliegende klederen. Want zy kon-

j

nen niet beroert worden, als door den wintin
een plaats daar men redelykerwys kan onder-
ftellen dat hy blaaft; of door de parfzing van
de lugt, wanneer men onderftelt dat de Figuur

- in beweging is. Deze zoorten van klederen

zyn voordelig, om datze veel leven aan deFi-

I

guuren toebrengen door defzels f tegenwerking!
Con-

i

maar men moet wel agt geven, dat de oor-

; iaak natuurlyk en waarfchynelyk is, en in een
telfde Tafereel geen klederen maken gints en
herwaarts vliegende, v/anneerze niet als door
den wint konnen beroert worden als de F'i-

i guur in üilftant is; een milïlag daar verfchei-

I de
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de brave Schilders zonder daar op tc denken in
gevallen zyn.

XVIIL HOOFTSTUK.
F'%n V Landfchap.

INdien de Schilderkonfl: een zeker zoort van
Schepping is Zo geeft zy daar kragfiger bly-

ken van in de Landfchapfchilderyen als in de
anderen Men ziet daar in veel algemeender de

*Calios. ^"^atüur uit haar * verwerden klomp te voor-
fchyn komen , en de hooFtftoffen méér onder-
fcheiden; het is daar dat het aartryk bralt op
2yn menigvuldige voortbrengingen, en de he-

IMeteo-"^^^
met zyn f verhevelingen. Ën gelykditflag

ics. van Schilderkonft een verkorting van al de an-
deren bevat, de Schilder die het oefTent, moet
een volflage kennis hebben van de gèdeeltens
van zyn konft. Indien het niet is in zo een
groote omftandigheit als de geene, die door-
gaans Hiftorie Schilderen , ten minften een be-
fpicgelende kennis in 't algemeen. Én zo hy
de voorv^erpen in 't bezondcr, die zyn ftuk
zamenftellen, of die het Landfchap verzeilen

,

wat lugtig behandelt, zo is hy egter verpligtom
levendig te onderfcheiden den aart ende kente-
kens, en zo veel te méér geeft aan zyn werk
te geven als het minder is uitgcvoert.
Des niettegenftaande onderneem ik niet bui-

ten te fluiten, het Talent van een naaukeurïge
uitvoering van *£ werk, iu tegendeel, hoe uit-

voeriger
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voeriger Gefchildert hoe koftelyker dat hetzyn
2al. Maar van welk een behandeling dat een
Landfchap zy, zo de vergelyking van de voor-
werpen zig niet doet gelden, en haar kentekens

niet bewaart, zo de gronden niet wel verkozen
zyn, of niet zyn te gemoet gekomen door een

I

fchoone kennis van 't ligt èn bruin , zo de toetf-

: fen niet geeftig zyn , zo men de plaatfzen niet

levendig maakt door de Figuuren, door de die-

ren, of door andere voorwerpen die doorgaans
in beweging zyn , zo men niet weet by een te

voegen een goeden fmaak vanGouleur',en eenon-
gemeene kragt, de waarheit en de eenvoudige

I

bevalligheit der Natuur; hetSchildery zalnooit

;
in de agting komen , veel min in het konft Ka

;

binet van opregte kenders.

XIX. HOOFTSTUK.
Van de PerJ^eSiie've.

ZEker Schryver heeft gezegt, dat de Per-

fpeöief en de Schilderkonft dezelfde zaak

was , om datter geen Schilderl^onft is, zonder

Perfpeftive. Hoewel deze voortelling vals is,

volftrekt gefproken , voor zo veel als de ligha-

men niet konnen zyn zonder fchaduwe, 't is

daarom dezelfde zaak niet als de fchaduw ; e-

vcnwel is het in zeekren zin waaragtig , dat een

Schilder de Perfpe6tieve , niet voor by kan gaan

in alle zyn werken, dat hy niet een llrcep kan

tickken nog eenPinceel flag geven daar zy geen
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deel in heeft, ten minften door de gewoonte.
Zy regelt de maate der gedaantens en de ver-

ininderini; der Couleuren in welk een plaats

van 't ftuk dat lig die bevinden. De Schilder

is gedrongen om haar nootzakelykheit te ken-
ren, en hoewel dat hy door en door, in de
gewoonte kragtig geoeffent is, 20 kan hy zig

dikmaals bloot ftellen om groove mifflagen te

begaan tegen deze wetenfchap. Zo hy te traag

is om van nieuws naar den regel te werk te gaan

,

ten minften in die plaatfzen die de zigtbaarfte

ïyn, de lyn en de pafTer in de hand te nemen
om niets te wagen, ende befpotting onderwor-
pen te zyn.

't Heeft Michel Angelo tot geen eeregeftrekt
dat hy de Perfpeétive heeft veronagtiaamt, de
grootfte Schilders van Italië 2yn zodanig over-
reed gewccft dat zonder haar geen regelmatige
Ordinantie konde werden opgeftelt, datze die

in den grond wilde weten. Men ziet zelfs in

enige Tek'mingen van Raphaël , een fchaal van
vermindering. Zo naaukeurig was hy op dit

punt.

XX. HOOFDSTUK.
Coloriet.

Derde deel van deSCHlLDERKONST,

DE onbehoorlyke manier van fpreken van
verfcheide van onze Schilders

,
aangaande

het Coloriet, deed my deszelfs verdediging 011-

dernc-
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dernemen door een 2amenfpraak die ik liet

drukken nu vierentwintig jaaren geleden;

hebbende tegenswoordig niets meer daar by
te voegen, als het geen begrepen is in dat klei-

ne Werkje, 2o bid ik den lezer zyn voldoe-

ning daar in te zoeken. Ik heb daar getragt de
verdienften en voorregten van het Coloriet te

doen zien, op de allerklaarfte wyze die my
mogelyk is geweeft.

XXL HOOFT STUK.

Van de Harmonie der Couleuren.

DAar is een overeenkomft en een tegen-

Itryt in de zoorten van Couleuren , het

is ook in de * vermindering van het ligt, ge- tóo*
]yk in een Compofition zamenftelling van Mu- de lu-

fiek , want het is niet alleen genoeg dat de
Noten wel geftelt, maar ook dat in de uit-

voering de Inftrumenten accoord zyn^ en ge-
lyk de Inrtrumenten van Muziek niet altoos
de een -met den ander over eenkomen

, by
voorbeeld, de Luith met deSchalmcy, nog
de Clavecimbel met de Zakpyp,op de zelfde
wyze zyn 'er Coleuren die by malkander niet

konnen ftaan zonder het gezigt te ftoren , als

het Vermilioen by de groenen, deblaauwen
ende geelen. Maar gelyk de Inftrumenten die

de alleffcherpfte zyn, zig wel vermengen on-
der veel andere, en dikmaals een zeer goede
uitwerking doen: alzo maken de allertegen-

ilrydigfte Couleuren, wel te pas geplaaft onder
D ver-
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verfcheidc andere die houding met malkander
hebben, die plaatfzen duidelyker, dewelke de
Meeller moeten fpelen boven de andere, trek-

kende het gezigt na zig toe.

Titiaan (gelyk ik elders hebbe aangemerkt)
heeft diergelyks in 't werk geüelt, in het Schil-

dery dat hy gemaakt heeft van de Triomf van
Bachus, waar in hy Ariadne geplaaft haddeop
een van de 7,yden des (tuks , om die rede haar

niet hebbende konnen doen aanmerken door
de kragt van het ligt dat hy in het midden ivü-

de behouden, gaf hy haar een rode (luyjer op
een blaauw kleed, 2,0 om haar te doen redden
van den grond dat alreeds een b-laauwe zee v/as.

,

als ter oorzaak dat zy een van de voornaamde
Figuuren verbeelde van het onderwerp, waar

óp hy wilde dat het oog getrokken vvierd,

Paulo Veroneeze in zyn Bruiloft van Cana

;

om dat de Chriftus,die de voornaamfte Figuur
is van het onderwerp, een weinig tfe diep in

het Tafereel is , en dat hy hem niet heeft kon-
nen doen aanmerken door den luifter van het

ligt en bruin, heeft hy hem gek 1eet in 't blaauw
en root, op dat het oog op deze Figuur zoude
vallen.

XXII. H O O F T S T U K,

Van V Pinceel.

DE fpreekwys van 't Pinceel word dik-

maals genomen voor den oorfprong van

alle de delen der Schilderkonft, gelyk wan-
neer
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neer men iegt, dat hetSchildery van den berg

Thabor van Raphaël het fchoonrte werkftuk
is van %yn. Pinceel : en zomtyts verftaat men
daar door de werken zelfs, men zegt by voor-
beeld, dat onder alle de Schilders van de aJ-

Qudheit, het allerverrtandigfte Pinceel van A-
pelles was.

,
Maar hier het woord van Pin-

ceel betekent eenvoudig de uiterlyke manier
om de Couleuren te behandelen : en wapneer
deze zelfde Couleuren niet te veel doorwroet
iyn, en gelyk men zegt , te veel vermoort
door de vermoeijing van een zwaarmoedige
hand , maar in tegendeel dat de behandeling

fchynt vrymoedig, vaardig, eii lugtig te zyn,
dan zcgtmen dat het een werk van een goet

Pinceel is. Maar een ftout Pinceel is van wei-
nig belang indien het verftant het zelve niet

beftuurt . en zo het niet dient om te doen be-

grypen dat de Schilder de wetenfchap van zyn
konft volflagen bezit. In é^n woorthetfchoon
Pinceel 'is , in de Schilderkonft zo veel als in.

de Muziek een fchoone Üem; d'een en de an-
der werden gewaardeert naar mate van hun
groote uitwerking en deovereenftemmingedie
hen verzelt»

XXm. H OOFTSTÜiC,

P^an Fryheeden*

DE Vryheden zyn zo nootzakèlyk , dat^:.^«*

men 'er heeft in alle konften
,
zy zyn

tegen de regels als men de zaak naar dc Letter

D 2, 2ai
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2,al nemen, maar als men die ïal nemen nast

den Geeft, 2o dienen de vryheden voor regelen

als 2y wel te pas gebruikt xyn. Want Perze-

nen van goet oordcel zullen «Jaar altoos hun

goetkeuring aangeven , als ly zien dat het

Konft-ftuk daar door kragtiger zyn uitwerking

doet, en dat door zulk middel de Schilder eer-

der tot zyn oogwit komt , dat is het gczigt te

bedriegen. Maar het en is niet gegeven aan

alle Schilders om dit met vrugt in 't werk te

(lellen, 't Is niet eigen als aan groote Geeften

die boven de regelen zyn , die zig verllandig

weten te bedienen van Vryheden: 't zy datze

L'cf- dezelve gebruiken voor de * wczentheit vrn

Céucc. hun konft , 't zy datze opzigt hebben op de

Hiftoriefe verbeeldingen. Deze verdienen wit
meerder opmerking , men zal daar van in ''£

vervolg fpreeken.

XIV. HOOFTSTUK»
])oor welk gezfig de Schilders ander men-

fchelyke gedaantens de Goddelyke dingen^

en zulke die Geejielyke of onbezielt zyn^

mogerir 'verbeelden.

DE Schriftuur fpreekt ons op meer

als ééne plaatié van verfchyningen van

Rcelle- God aan de menlTen , of f dadelyk door den
»»«^' dienft der Engelen , of in gezigtcn door dro~

men en verrukkingen. Daarom heeft het Con-

cilie vanNiceen geen xwarighett gemaakt om
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aan de Schilders toe te laten de Engelen onder
menfTelyke gedaantens te verbeelden.

Het fchynt ook dat de Schilder regt heeft

om ïelfs de onbezielde dingen als levendig te

Schilderen, wanneer hy niet anders doet als

' het denkbeeld te volgen , dat de heillige Schrif-

?t-iuir ons daar van aan de hand geeft: en den
aanfchouwer behoeft zig niet iigt daar over te

ergeren , wanneer hy in eenige Schilderyen de

heillige onderwerpen vermengt ïiet met Poëe-
tize verdigtzelen

,
gelyk als of de verdigtzelen

ende Poëzy zekerlyk iets Goddeloos waren.
Het boek Jobs, de Pfalmen van David ende
Apocalypfis 7,yn alle Poè'ties en vol van Figuu-
telyke uitdrukkingen, ïonder te tellen alle de
gelykenifzen die in het overige van de Schrif-

tuur gevonden werden. Alzo, is het volgens

de heillige Text , dat Raphaël in de doortogt
der Jordane dezen vloedgefchildert heeft onder
een menffelyke gedaante, die de wateren te

rug üoot naar hun oorfprong. Hy heeft dat

konnen goet maken door de heiUige Schrift, die

om zig te voegen naar 't begryp der meniïen
de gewoonte heeft van Goddelyke dingen uit

\ te drukken , onder de Figuur van menlfelykc
dingen, en die om de orderwyzing van de ge-

lovigen
,

zig dient van denkbeelden en van
taftbare en duidelyke vergelykingen. Wy heb-
ben hier van aangaande de rivieren een aan-
merkelykc plaats in den 98 Pfalm, alwaar ge-
zegt is , dat de rivieren met de handen klappen

,

dat te gelyk de gehergtenvreu^dbedryven ^ voor

het aangezigt des Heeren. De Schilder die de
Zelfde meening heeft van te onderwyzen en te

ftigten,zoude geen beter voorfchrift konnen voi-

fgea. D 3 Pou£^
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PoiiQin, die in 7/yn Tafercel van Mofes

vinding, het ïelfde beleid heeft gehouden om
de rivier den Nyl te verbeelden , is door zom-
mige hier over berifpt , en ik hier de rede die

^y'bybragten. Zy ïeiden dat men de valffe

Goden niet moert vermengen met de dingen

van onzen Godsdienft ; dat de rivieren ge-

waande Godheden lyn die door de Heidenen

waren aangebeden , dewelke in de heillige gc~

fchiedenifzen niet behoren ingevoert te wor-
den, en te meer, dat hei genoeg is als dc

Schilder een rivier eenvoudig verbeeld, en niet

in de gedaante van een Figuur,

Waar op ligt is te antwoorden , dat de heil-

lige Schrittuur de rivieren invoerende onder

mcnffelyke gedaantens, de mening niet heeft

gehad om van die geene te fpreeken die de

Heidenen aanbaden , en zig wel konnénde een-

voudiger en natuurlyker verklaren, egt er 2 ig

bedient heeft van eeri Figurelyken (lyl , zonder

vrees van de gelovige te doen wankelen : alzo

is de Chriftelyke Schilder , het zelfde fpoot

volgende zeer verre af om de waarheit van de

Hiftorie te willen krenken, hy wil in tegen-

deel zig hegtende aan zyn Origineel, dezelve

levendiger 'en fierelyker doen "begrypen , niet

aan een ongelovige, maar aan eenChriftenals

hy , die Voor in genomen tegen de valffe

Godheden
,

geen andere gevoelens moeten

ïoeken als die van de heillige Schrift.

M;?ar ten opzigt van de Heidenze Godheden
die ingevoert werden zo alsze zyn, met dc

nierktekens die hen doeii kennen, daar is meer

ïiwarigheit om die in de Ordinantiën toe te la-

ten. /

Dc
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De Geleerde hebben deïc ftofFe bearbcit op-

ïigt hebbende tot de Digtkonft, en het proces

ftaat nog te werden uirgewe?.en. Maar de
Schilder , die geen andere fpraak heeft om zig

uit tc drukken als deze zoorten van Figuren

,

wcl verre om daar over bcrifpt te werden 2,ig

daar van dienende , zal altoos de toejuigging

van de verftandigen hebben die het iuUenzien,
met oordeel en fcherpzinnig in 't werk ge-

ftelt.

Want de gewaande Godheden konnen op
twederly wyze werden aangemerkt, ofals Go-
den , of als zinnebeeldige Figuren. Als Go-
den kan de Schilder dezelve nietverbeelden als

in onderwerpen die ten eenemaal Heidens zyn

,

cn als zinnebeeldige Figuren, kan hy zig daar

van dienen met befcheidentheit; en in alle an-
dere voorvallen, daar hy het nootzalielyk zal

agten.

Rubens, heeft zig het fcherpzinnigfte en het

allergeleerde van deze Zinnebeelden gedicnt,

gclyk men kan zien in het boek van de intree

van den Cardinaal Infant in de ftad Antwer-
pen ; en door de Schilderyen van de Gallery

van Luvemburg, egter is het van zommige
kwaad gekeurt, dat hy in zyn Ordinantiën

deze verbloemde Figuren heeft te pafTe gebragt

,

en om dat hy, ïegt men, de verdigtzelen met
de waarheit vermengt heeft.

Waar op tot antwoord dient dat door hef

gebruik dat Rubens daar van gemaakt heeft

,

hy de waarheit met * verdigtzelen niet onder
een heeft vermengt, maar eerder om deze^
zelfde waarheit uit te drukken, hy zig heeft

gedient van Zinnebeeldige verdigtzelen. Ten
••'

\
' ' D 4 bc-
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bewys is het Schildery der geboorte van Lo"
dcwyk de XlII. daar om hoog in hetTafercel

op de Wolken een weinig afgeweidert ver-

beeld is, Caftor op 7,yn gevleugelt Paart, en

aan de ryde Apollo op zyn wagen die om hoog

ryft , om te betekenen dat de7,e Prins in den

morgenftont is geboren, en dat het kraambed-

de gelukkig was.

Waar door men kan befluiten dat de Schil-

der dc gedagten niet gehad heeft om de Goden
als Goden te verbeelden, maar alkenlyk Caf-

tor te Schilderen gelyk een Gefternte dat (vol-

gens de verdigtzelen) een gelukkige uitkomft

geeft aan de gcbeurteniften , en het ryxen van den

'Zonnewagen , om te betekenen den ty t van den

Morgen üont.

En lo de Schilder dat oogwit heeft om lig

uit te drukken, als hy het nodig oordeelt om
de verdigte Godheden te verbeelden onder de

Hiftorixe figuren , moet hy deze Symboles Zin-

nebeelden aanmerken als onzigtbaar, en als

niet met-al zynde als door hun verbloemde be-

tekenis.

Het vermogen om vleugelen aan de Enge-

len te Schilderen kan getrokken werden van

de Arke des Verbonts , en uit het 9 Capittel

van Daniël vs 21. Maar deze aangetrokke

plaatfxen verpligten niet tot nootiakelykheit

om vleugelen aan de Engelen te geven, aan-

gezien het zeker is dat zy altoos verfcheenen

ïyn zonder vleugelen. Dit niet tegenftaande

moet een Schilder daar onverfchillig gebruik

van maken, zo als het zyn konft, het goet

oordeel en de o'nderwyzing van de geloavigen

het zullen ver?ifchcn.

Maar
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Maar alles wat toegelaten is geweeft niet

altyt oorbaar xyndc, moet de Schilder met ge-
matigtheit, het gezag gebruiken dat de heillige
Schrift hern aan de hand geeft, en wel agt
flaan, dat te 2eer de voorbaat van 7,yn konft
willende betragten, hy de waarheit ende heil-
ligheit van het onderwerp niet ontftelt.

XXV. HOOFT STUK.
Fan naakte Beelden^ en wanneer men die

te pas ka?i brengen.

Die Schilders en Beeldfnyders die in de
Tekenkonft zeer ervaren zyn, zoeken

doorgaans gelegcnhcit om het naakt uit tc
beelden

, om voor zig de agting te vetkrygcii
van onderfcheiden te worden , en hier in zyn
iy pryswaardig

, indien dat zy blyven binnen
de palen van de waarheit der gefchiedenifzen

,

de waarfchynelykheit, ende zedigheit. Daar
2.yn onderwerpen die veel voordeliger zyn als
andere om naakte te verbeelden; men kan zig
daar van bedienen, by voorbeeld, in onder-
werpen die de Fabelen, ofheete landen ver-
beelden, in de welke wy gant? geen opzigt
behoeven te nemen op de modes , en op de
werken van den ouden tyt. Cato de tugtmees-
Iter, naar het verhaal van Plutargus, wierd v/erk-
ende gevonden geheel naakt onder zyn Haven
wanneer hy uit den raad was wedergekeert;
cn de heillige Petrus was naakt

, wanneer
onze Heere aan hem verfcheen na zyn op-

D ƒ ftan-
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ftandinge, en dat hy hem vond v iiTcndc met
de andere Apoftelon.

Men kan zig ook dienen van het naakt in

»Su)cts
* verbioenide onderwerpen, in die van de

Allego- Goden cn helden van de Heidenlïe oudhe!t,en
riqiue*. euidelyk in andere voorvallen als men de

eenvoudige Natuur wil uitbeelden in zulke

landen daar de koude
,
nog de boosheit geen

heerfchappy voeren. Want de klederen zyn
niet uirgevonden als om de menllen, voor

de koude en de fchaamte te bevryden.

Daar ïyn hedendaags nog veele volkeren die

geheel naakt gaan , om datze hecte landen be-

woonen, of om dat de gewoonte hen voor

een dekmantel verftrekt voor de onbctaamlyk-

heit en de fchaamte. De algemeene regel dan

,

dien men hier in volgen moet, is, als wy ge-

ïegt hebben, dat 'er niets gedaan werde tegen

de zedigheit en de waarfchynclykhcit.

De Schilders verbeelden mceftendeel hun
fignuren met het hooft en de voeten bloot, dat

moet altoos zyn volgens de wet van de een-

voudige Natuur, die ten opzigt van deze twee
partyen zig gemakkelyk gewent tot de ontblo-

ting.

Wy zien daar de voorbeelden van , niet al-

leen in heete landen , maar ook in het midden
van het allerkoudfte Alpefze gebergte, daar

xelfs de kinderen met bloote voeten lopen, des

ïomers over fteenen en keijen, en des winters

door de fnecuw en Ysfchollen.

Maar indien men wel agt flaat op de waar-

heit van de hillorien, zo zal men bevinden dat

\ Llccn-het naakt een zekere f vryheit is, die de Schü-

ee, ders hen hebben aangematigt , van dewelke 7.y
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lig nuttelyk bedienen om het vpordcel van hun

iionft; Maar waar door zy ook veeltyts miir

flagen begaan. Ik verfchoon hier in, nog Ra-
phaèl, nog Póuffin. Zy hebben deApoftelen

verbeeld met blootc voeten tegens het geené

dat xo uirdrukkelyk gexegt is in het Euange-

lium , alwaar onze Heere hen gebiet geen

voorzorge te hebben voor himne klederen,

maar zegt hen * ftelliglyk van z'g tevergenoe-» poful-

gen met de fchoenen aan hunne voeten , zon- vcmeot.

der andere mede te nemen. En in de Han-
delingen der Apoftelen, wanneer de Engel
Petrus kwam verlofzen, gebied hy hem zig te

gorden , en zyn fchoenen aan tc trekken ; waar
uit men moet befluiten dat zy die doorgaans

hadden.

Het is het zelfde aangaande Mozes, die in

het gezigté van den brandenden Braambos ,

wiert gewaarfchouwt de fchoenen uit te trek-

ken, en die ondertufzen door Raphaël ver-

beeld is met bloote voeten in de andere bcdry-

ven van zyn leven, even eens als of Mofes
geen voetzolen aan hadde als in den tyt dat hy

' Schapen hoede van zynen fchoonvader. Men
7oude hier menigte van voorbeelden konnen
bybrengen , waar in Raphaël en verfchcide an-

dere Schilders na hem hun beelden onge-

fchoeit gemaakt hebben
,
tegen dehiiloriecnde

waarfch y nclyk heit.

Men heeft aangemerkt dat de GriekfeBeeld-

fnyders veel meer naakte figuren gemaakt heb-

ben als de Romeinen: Ik en weet geen andere

rede, als dat de Grieken onderwerpen hebben

uitgekoren, meer over eenkomende met de

begeerte die zy haddeu om te doèn verwonde-
ren,
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ren , over de diepte van hunne wetenfchap i'n

de zamenftelHng, en in de by eenvoeging van

de delen van het menffelyk- lighaam. Zy
ïStatues. hebben in hunne :|: ftandbeelden eerder Goden

tBas- als menden verbeeld, en in hun \ halfronde

reliëfs, eerder Bachanalen en offerhanden, alsgefchie-

denifzen De Romeinen in tegendeel , die door

hunne Pronkbeelden en halfverhevene werken

aan den nazaat de gedagtenifxen van hunne

Keizers wilden overleveren, vonden zig on-

nalatelyk verpligt, om niets te doen tegen de

Hiltorie, kledende hunne figuren volgens de

gewoonte van hun tyt.

XXVI. H O O FsT STUK.

Van de BevalUgheit.

rrcrace. "P\E nootïakelykheit der f bevalligheit in de

J-^' Schilderkonft in 't algemeen gefproken ,

is een zaak die geen bewyzen nodig heeft. Al-

leenlyk doet zig hier ééne zwarigheit op, te

weten of deze bevalligheit nootzakelyk is in

alle zoorten van onderwerpen ; in de ftryden

,

%o wel als in de Feeften; in de Soldaten, ge-

lyk in de vrouwen,

jl'affir- Ik'befluit voort :j:
beveiligende: en de rede

mative. die ik geve is, dat hoewel de bevalligheit ïig

op het aangezigt terftont laat -zien , des niet te

min in dit "gedeelte het alleen niet is dafzy haar

2,eetel heeft, zy beftaat voornamentlyk in den

ïwicr dien de Schilder aan de voorwerpen weet

t c geven om dezelve aangenaam tc maken .
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ielfs die geene die onbezielt lyn : waar uit volgt

dat men niet alleen de bevalligheit kan hebben
in de trotsheit van een Zoldaat, door den
2,wier dien men aan zyn beweging en geftalte zal

geven. Maar dat mee dien ook kan hebben in

een kleding of in eenige andere zaak , door de
manier die men het zal weten te fchikken.

Na dit denkbeeld dat wy vaneen volmaakt
Schilder afgefchetft hebben , en de bewyien by
gebragt van ieder van zyn gedeeltens , is niet

meêr overig als de toepafzing te maken op de
werken van de Schilderkonft , en die als in de
fchaale te leggen , niet om zodanige gcheelyk
te verwerpen die alle de hoedanigheden niet

hebben die men vaftgellelt heeft, maar om die

naar hun gewigte te fchatren.

Men kan ook nog ten overvloet zig dienen
van dit zelfde denkbeeld om te oordelen van
de tekeningen van deze en geene Meefters ; ik

verfta het van de graden van hun deugd. Want
om de opregtigheic te kennen van een teke- tL'prigï-s

ning, en den naam van den meefter die daar"^*^^
Auteur van is, is het byna als onmooglyk om
daar regels' van te geven

,
enmoeijelyk ommet

regtmatigheit daar van te fpreken. Des niet

tegenftaande zal ik het wagen om hier mya
gedagten op dit onderwerp bloot te geven, in
de hoope dat deze vermctelheit eenig verligt

Perzoon in 't vervolg zal aanmoedigen , die

verbeteren en' vermeerderen ïral het weinige dat
ik ter neder geftelt hebbe.

XXVII.



F'an de Tekeningen.

XXVir. H O O F T S T U K.

Van de Tekeningen.

DE Tekeningen waar van wy hier ïuüen

ipreeken, lyn de gedagteii die de Schil-

ders uitdrukken in 't gemeen op het Papier,

voor de uitvoering van een werk dat zybedagt

hebben. Men moet onder het getal van teke-

ïiïngen ook (tellen de ftudieii van groote mee-

fters, dat is te zeggen, de partyen die zy hcb-

be getekent naar de Natuur of. het leven ; ge-

ïyk als hoofden, handen, voeten, en geheele

beelden: van klederen, dieren, bomen, plan-

ten , bloemen, en eindelyk alles wat in de

ordiaering van een ftuk Schüdery kan te paS

komen. Want, 't ly dat men aanmerkt eert

goede tekening , doof de overeenkomfl; die het

heeft met het Tafereel waar van het een cerrte

»L'idée. * denkbeeld is , of ten opligt van een party

waar van het de Studie is, het verdient altoos

de aandagt van de Liefhebbers,

Alhoewel dat de kennifze van tekeningen

niet zo agtbaar is
,
nog io uitgeftrekt als aan-

gaande dc Schilderyen
,
zy laat daarom niet na

fnedig en doordringende tezyn, ter oorzaak dat

hun groot getal meerder gelegcnthett geeft aan

t Cilti- de gecne die dezelve beminnen,om hun f fcherp-

que. zinnig oordeel daar over te oeffènen, als het

werk dat hun voorkomt vol geeft is ; de teke-

t Carac- ningen toonen meerder het :j: merkteken van
tere. ^q^^ Meelter, en doen zien of zyn § eigen aart

S Génie, levendig of zwaarmoedig is - of zyn gedagtcii

ver-
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verheven of gemeen zyn ; en eindelyk of hy
een goede handeling heeft en een * goeden bo«
finaak van alle de partyen die op het Papier Gout«

konnen uitgedrukt werden. De Schilder die
een (luk wil uitvoeren

,
rragt, om 20 te fpre-

ken, ïig ïelven te overtreffen, ten einde dat
hy geprezen mogt werden over die delen waar
van hy by zig zelfs gevoelt onvoorzien te zyn,
in genoegzame oeffening. Maar makende een
tekening, geeft hy zig ten eenemaal ovef aan
ïyn f Geeft, en doet zien hoedanig dat hy is.t Gen«gOm dezè rede is 't dat in de Cabinetten der
grooten, men niet alleen Schildcryen ziet,
maar men bewaart daar ook de tekeningen van
de befte Meefters.

Ondertufzen zyn 'er weinig Liefhebbers van
tekeningen, en onder deze Liefhebbers, zo
2y de handelingen al kennen, zeker zyn 'er
weinige die het fynfte daar van kennen. De
halve kenners hebben die drift niet voor deze
Liefhebbery, om datze van te voren niet ge-
noeg indringen in den Geeft van de tekeningen

,

70 en konnen zy ook al het Vermaak nietfma-
ken , de Printen met zorgvuldigheit naar goede
Schilderyen gefneden,' zyn voor de zulke veel
duidelyker om te befchouvyen ; het kan ook
komen door de vrees van bedrogen te werden'
en, gelyk dikwils genoeg gebeurt, Copyen voor
Orginelen te kopen

,
by gebrek van ervarent-

heit.

Daar iyn in 't algemeen drie dingen aan tet l-^

merken in de tekeningen : de Wetenfchap,
JdenGedl, ende ^losheit. Door de Weten' pj?
fchap verfta ik een goede * Ordinantie, eenfLiber-
vafte tekening en van goeden aart , met een^^-^^^^

lolfe-pofition.
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lofFelyke kennis van 't ligt en bruin , onder de

bewoording van Geeft begryp ik
,
delcvendige

en Natuurlyke uitdrukking van 't onderwerp

in 't algemeen, en de voorwerpen in 'tbezon-

der: en * de losheit, is niet anders als een f

Libeite. hebbelyklieit die de hand door gewoonte heeft

t Habi- aangenomen om ftout cn vaardig uit te drnk-

tudc. ken het denkbeeld dat de teekenaar in het hooft

heeft: en naar mate dat deze drie dingen in een

tekening te zamenlopen, is dezelve méér of

minder agting waardig.

Hoewel dat de lolie tekeningen doorgaans

met veel geeft vergezelt gaan, al de losgehan

delde tekeningen zyn daarom niet verftandig

getoetft; en zo de verftandige tekeningen niet

altoos die losheit hebben , zo word daar zom-
tyts den Geeft wel in gevonden.

Ik zoude hier een menigte van Schilders kun-

nen opnoemen , welkers tekeningen veel losheit

hebben zonder enigen Geeft , die door een ftou-

te hand niets voortgebragt hebben als onzekere

uitdrukkingen. Ik zoude ook bekwame man-

nen kunnen noemen, welkers tekeningen een

zekere \ ftyfheit hebben, hoewel anders wyf-

zelyk en geeftig; om dat de hand te rug ge-

houden was door het oordeel, en omdat zy

ïsoven alles ftelden, de reüelmatigheit van hun

omtrekken, en de uitdrukking van hun onder-

werp Maar ik denk dat het beter is niemant

te melden , en het oordeel aan andere over te

laten.

Men kan tot lof van de losheit zeggen , dat

2y zo aangenaam is , dat zy dikwils bedekt en

veel mifflagcn doet verfchonen, dewelke men
eerder toefchryft aan een hevigheit vaö- drift

,

als
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als tan het onvermogen. Maar men moet
ook zeggen dat deze loshek van de hand geen
losheit méér fchynt te 2yp , wanneer ly is be*
perkt binnen de palen van een groote regelma-'
tigheit

, al fchoon dat zy het inder daad is.

Daarom is het dat men in de allernaaukeurig-
üe tekeningen van Raphaël een tedere losheit
ziet , niet ,7.igtbaar als in de ogen van de ver-
band igen.

Eindelyk daar ijn tekeningen waar in men
weinig zekerheit ontmoet, die egter niet nala-
ten hun verdiende te hebben ; om dat zy vol
Geeil zyn en eigen aartige kentekenen. Men
kan onder dit flag ftellen dc tekeningen van
Willem Baur, die vanRembrant, van Bene-
dette Gaftillione, en eenige anderen.

Tekeningen die niet heel net zyn maar lug-
tig getoetft zyn geeftiger , cn behagen Veel meêr
als dat zy uitvoeriger waren , mits datze een
goeden aart hebben, en het denkbeeld van den
befchonwer in den regten weg doen blyven;
de rede hier van is dat d'inbeelding alle de de-
len vervult die daar aan ontbreken , of dieniet
opgemaakt zyn, en dat ieder die ziet naar zyn
* verkiezing. De tekenin,G,cn van meefters die * Goüt.

méér f Geeft als \. wetenfchap hebben, geven L^'"'^-
menigmaal gelegentheit om de ondervinding
van deze waarheit te doen blyken. Maar de
tekeningen van uitmuntende meefters, dievoe-
gen de § vaftigheit by een % fchoon vernuft, ^

en laten niets ontflippen dat tot de uitvoering f Beau
nodig is : alzo moet men de tekeningen waar- Geniep

deren naar mate datze uitgevoert zyn , onder-
ftelt dat de andere dingen daar gelykelyk in
gevonden worden.

E Hoe*
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Hoewel dat men den voorrang moet geven

aan die tekeningen waar in meerder partyen

gevonden worden, 4^arom behoeft men iulke

niet te verwerpen daar maar één éénige in voor-

komt, mits dat het op een konftige manier

gedaan ïy, of dat het zo een beiondre gteftig'»

heit by zig heeft, die behaagt, of die onder-

wyft.

Men moet ook die niet wegwerpen die flegts

als fchetfil-n zyn , waar in men niet ziet als een

xeer lugtig denkbeeld
,
gelyk als een proefftuk

van de inbeelding : om dat het vermakelyk is

te zien op welk een wyze de brave Schilders

terftont hun gedagten begrepen, voor datze

delven overwogen , en dat de fchetffen opk doen
kennen van welke toetffen de groote Mcefters

zig dienden om de kentekens der dingen met
weinig trekken aan te wyzen. Allo om vol-

komen aan de Liefhebbery te voldoen , zou-

de het goet zyn van een zelfden meefter teke-

ningen te hebben van allerly flag : dat is te

2eggen, niet alleen van zyn eerfte; twede,en

derde manier, maar ook de lugtige fchetflen,

alzo wel als de alleruitvoerigfte tekeningen.

Ondertufzen fta ik toe dat de Liefhebbers

die het flegts befchouwen tot vermaak , zo wel

hun genoegen niet zullen vinden als diegeefle,

die ook in de handeling van tekenen geocfFent

2yn , want deze zyn meêr in ftaat om dit ge-

noegen van de Lief hebbery volkomender te

genieten.

Daar is iets dat als het zout is van dc teke-

ningen , zonder het welke ik daar weinig of

geen werk van zoude maken, ik kan het niet

beter uitdrukken als door het woort van C<»r//f-
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tére merkteken. Dit merkteken dan beftaat

in de manier hoedanig de Schilder de dingen
bedenkt , 't is het * zegel dat hem van de ah- cachet,

deren onderfcheit , dat hy fnprent in lyti werlten
als het levende beeld van zynGeeft.'t Is dit merk-
teken die onxe inbeelding gaande maakt , 't is

door het ïelve dat de groote vernuften , iiaar
' datze onder de onderwyzing van hunne Mee-

fters , of naar de werken van anderen geftudeert

hebben, zig door een zoet geweld gedrongen
voelen om den vryën teugel aan hun Geelt te

geven , en om op hun eigen vleugelen te vlie-

Ik fluit dan uit het getal van goede tekenin*

! gen de geene die zielloos zyn , die ik bevinde
Van driederly zoofte. Eerftelyk van zulke
Schilders, die, alhoewel dat zy groote ordi-'

nantien te wege brengen, en dat zy eennaau-
keurigheit en vaftigheit hebben, des niettegen-
ftaande verfpreidenze in hunne werken een
ïekere koudhcit , die een huivering veroorzaakt
aan die geenen die dezelve befchouwen. Ten
twede, de tekeningeri van Schilders die hebbende
méér geheugenis als vernuft , niet arbeiden als

door het herdenken van de werken die zy ge*
zien hebben , of die zig dienen met te weinig
vlyt, en al te flaafs van dat geene dat voor hen
tegenwoordig is. En ten derde zulke Schil-
ders die zig hegten aan de manier van hun mee-
fters zonder daar buiten te gaan, ofzonder de-
zelve door eigen vindingen meerder rykdom

j

by te zetten. De kundigheit van tekeningen,

I

gelyk die van de Schilderyen, beftaat in twee

1

dingen ; om te ontdekken den naam van den
mee fter, ende deugt van de tekening.

Ei Om



öS mn de 7ekeningen.

Om te kennen of zulk een tekening van ïO"*

danig een meefter is , to moet men veel ande-

re van deïelfde hand met opletting gezien , en

in 't verftant een regt denkbeeld van *t merk-
teken van zyn vernuft, en van zyn handeling

hebben , de kcnnil'ze van 't merkteken van 't

vernuft vereift een groote uitgeftrektheit , en

groote zuiverheit van geeft om de denkbeelden

te behouden zonder die te verwarren , en de

kennifle van 't merkteken van de handeling

hangt meer af van een groote gewoonte, als

van een groote kundigheii : daarom is 't dat de

voornaamfte Schilders nietaltoosdiegeenezyn

,

die met het grootfte oordeel uitfpraak doen over

deze ftofie Maar om te kennen of een teke-

ning in der daad fchoon is, of he6 is orgii-ieel

of Copy, zo is 'er by een groote oeffcning in

deze Liefhebbery. veel fcherpzinnigheit en

doordringentheit van noden, ik geloof zelfs

niet dat men met grond daar van oordelen kan

ïonder behulp van in de handeling van tekenen

geoefFent te zyn, en nogtans kan men zigwel

laten bedriegen. Het fchynt my toe dat hier

kan bygevoegt werden, by het geene dat al

reeds gelezen is , dat de vergelyking van de

werken der Schilderkonft met het denkbeeld,

dat men vaftgeftelt heeft van een volmaakt

Schilder, het befte middel is om wel de v\^aar-

digheit van agting, die hen toekomt, te kennen,

maar gelyk men doorgaans geen groot getal

genoeg Schilderven in zyn vermogen heeft,

»Cntï- nog genoeg uitgevoerde tekeningen om tyn *

g«e. aanmerking daar over te oelfenen, om in wei-

nig tyts de bekwaamheit te verkrygen van wel

te oordelen , to kunnen de goede Priretea in

plaats
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plaats van Schilderyen voldaan : want viitge-

zondert di^.Locale Couleur , to lyn zy bekwaam
om alle de gedeeltens van de Schilderkonft te

vertonen. Hn behalven dat zy den tyt verkor-

ten, 2yn 2y in ftaat om den Geeft te vervallen

met een oneindig getal van kundigheden. De
Lezer zal het mogelyk niet verdrieten al hier

ciyne gedagten pver deze ftoffe te vinden.

XXVIII. HOOFDSTUK.
f^an de nuttigheit der Printen , en der zeh

ver gehruik.

DE Mens werd geboren m^ eea

begeerte om te weten, en niets belet hem
%o zeer in de onderwyzing, als de moeijelylj-

heit die hy heeft in het leren , en de ligtheit van
't geleerde te vergeten ; twe dingen daar het

meerendeel der menffen hen met veel reden

Qver beklagen: want zedert dat men de kon~
ften en wetenfchapptn onderzogt , en om tot

het binnenfte in te dringen een oneindig getal

van boeken aan den dag heeft gebragt : zo heeft

men ons teffens voor oogen geilek een verba-

lend voorwerp, bekwaam om onzen Geeft én
geheugenis moedeloos te maken ; ondertufzen
hebban wy meer als ooit het een en het ander
van noden, of ten minftcn naar de middelen te

zoeken om ze in hun werkzaamheden te hulp

te komen. En zie hier een vermogend mid-

del , een .der ge.lukkigfte voor,tbrengi;igen vaa

Ei ^ie
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de laatfle Eeuwen, dat is de uitvinding van dc

Priiiten,

Zy zyn iiï onte eeuw tot luik een hogen

trap van volmaaktheit opgeklommen , en de

goede Plaatfnyders hebben ons zo een groote

menigte aan de hand gegeven van allerly zóor-

ten van dingen , dat men met waarheit niag

zeggen, dat zy de bewaarders geworden zyn

van het allerfchoonfte en het fraaifte dat 'er ia

de waereldt is.

Deszelfs beginzel is gevonden by Mafo Fi-

niguerra Goudfmit, (in 't jaar 1460) tot Flo-

rencen, welke op zyn werken Graveerde.,

met fterk water, en gewaar wierd dat het

geen daar afgedrukt wierd dezelfde verbeelding

vertoonde als het Gegraveerde, door het mid-

del Van het ftarkwater
,
hy beproefde het insge-

lyks op zilvere platen met vogtig Papier, la-

tende een rol die zeer gelyk was daar over

gaan, 't Welk hem gelukte. Deze nieuwigheit

Verwekte een drift aan een anderen Goudfmit
Van dezelve ftadt, genaamt Bacciö Baldinloni

daar ook een proef van te nemen, én dc voort-

gang deed hem verfcheide platen Graveren van

de Inventie en tekening fan Sandro Botticello

ien op deze proeven begon Andre Mantegne

,

die te Rönie was, verfcheide van zyn eigen

Werken te Graveren.

De kennifze van deze uitvinding doorgegaan

êynde tot in Nederland, Graveerde Martin
van Antwerpen, die als doen een vermaart

Schilder was
, menigte platen van zyn Inven-

tie, en zond verfcheide Printen in Italicn, de-

welke aldus gemerkt waren. M. C. Vafari,

!n höt l^ven v^n Mate Atitoon verhaalt het
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meerendeel van der welver verbeeldingen , 'en

onder deze (was een vifioen van S.Antonius)

't welk Michel Angelo nog jong zynde, be-

vond van 2,0 een ongemeene Inventie, dat hy

het wilde Coloreren. Na Martin van Ant-

werpen
,
begon Albert Duur te voorfchyn te

komen, en heeft ons een onnoemlyk getal van

fchoone Printen aan de hand gegeven , 20 in

hout, als in koper gefneden , die hy vervolgens

naar \/enetien zond om daar te doen verkopen.

Mare Antoon in dien tyt daar zynde wierd zo

opgenomen van de fraaiheit dezer werken,

dat hy zesendertig fluks daarvan Copicerde,

dewelke het lyden onzes Heere verbeelden

:

deze Copyen wierden in Rome met zo veel te

méér verwondering ontfangen , om datze beter

waren als de Orginelen.In dien zelfden tyt Hugo
du Carpi, Italiaans Schilder, van een middel-

matige bekwaamheit, maar van een konüzoc-

kenden Geeft, vond het middel om met ver-

fcheide houte platen , Printen te drukken daar

men hoogzels en diepzel in had over eenko-

rnende met tekeningen van wit en zwart. En
eenige Jaren daar naar kwamen de ge-etfte prin-

ten van Parmens te voorfchyn.

Deze eerfte printen verwekten door hun nieu^

wigheit de verwondering van alle die geenc

die dezelve zagen, de befte Schilders, die om
hun glorie arbeiden, wilden zig daar van be-

dienen om hunne werken aan de waereldt

declagtig te maken. Raphael onder de anderen

gebruikte daar toe het vermaarde Graveer yzer

van Mare Antoon om verfcheide van zyu ge-

fchilderde of getekende Ordinantiën in 't ko-

per te brengen ; en deze verwondcrlyke prin-

E 4 ten



7^ van Printen.

ten hebben den naam van Raphaël roemru^ig
door alle landen gevoert. Zedert Marc-An-r
toon ïyn 'er een groot getal van Plaatfnyders
door hun konft aanzienelyk geworden, in

Duitsland, Italië, en Vrankryk, en in de Ne-
derlanden

, en zy hebben in 't ligt gegeven , zo
gefneden als ge-etft een oneindig getal vanon-
dervsrerpen van allerlei flag, Hiltorien, Fabe-
len, Zinnebeelden, Devizen, Medailles,
Dieren

, Landfchappen , Bloemen
,
Vrugten

,

en in 't algemeen gefproken allcvoortbrèngin-
gen van de konft en de Natuur.

Daar is nieniant van wat ftaat en beroep dat
hy zy , die daar geen groote nuttigheit uit kan
trekken: de Theologanten

,
deGodvrugtigen

,

de Philofophen , de Mannen van wapenen , de
Reizigers, de Aardryks befchryvers , de Schil-
ders, de Beeldfnyders , de Boumecfters, de
Plaatfnyders, de beminnaaars der edele Kon-
den, en de Liefhebbers van de Gefchiedenif-
2en cn de Oudheden, eindelyk de zulke die

niets bezonders om handen hebben als om met
eere te leven, hun verftant tragten te verderen
met kundigheden, die hun agtingekonnen doen
vermeerderen.

Men vordert niet dat ieder Perzoon verpligt
is alle de Printen te zien om daar zyn nuttig-
heit uit te trekken , in tegendeel hun byna on-
eindig getal en menigvuldige verbeeldingen te

gelyk voorgeftelt, zoude eerder bekwaam zyn
om den Geeft te verftrooijen, als om den zei-
ven te verligten. De zulke alleen die met de
geboorte een groote uitgeftrektheit en helder-
heit van Geeft mede brengen, of die doorlang-
duurigheit gcoefent zyn in het zien van zo vele

ver-?
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veranderingen, kunnen met voordeelallcsbe-

Ithouwen zonder verwerring.

Maar ieder in 't bezonder kan alleenlyk zo-
danige onderwerpen verkiezen die aan hem ei-

gen zyn, en die dienen kunnen , om zyn ge-
heugenis te ververzen , of zyn kennifze te

verfterken ,en daar in zyn genegentheit volgen
dien hy voor de dingen van zyn fmaak en van
ïyn beroep iieeft.

Voor de Theologanten, by voorbeeld, is

niets bekwamer als de Pnnten aangaande den
Godsdienft ende * verborgentheden , de heillige *Myftc-
Gefchiedenifzen , en alles wat de eerfte oeffe-ie.

ningen van de Chriftenen en hun vervolgin-
gen ten toon ftelt,de /Intieke Basre/ieven\dle
in veel plaatfzen de plegtigheden van de Hei-
denzeGodsdienft aanwyzen, en eindelyk alles

dat eenige opzigt heeft tot den onzen , 't zy heil-

lig, of 't zy waerelts. r

^
Voor de Godvrugtigen, de onderwerpeti

die den Geeft tot 'God opbeuren , en die heni
kunnen onderhouden in zyn liefde. Voor de
Geeftelyken, de gewyde Gefchiedenifzen in't

algemeen, en die van hun order in't bezonder.
Voor de Philofophen , alle bewyfzelyke Fi-

guren, niet alleen ten aanzien van de ondervin-
dingen van de Phifyca^ maar alle die de we^
tenfchappen kunnen vermeerderen, die zy van
de Natuurlyke dingen hebben!
Voor die geene die de Leegers volgen, de

platte Gronden en porfilen van fterke veftin-
gen , de flagordens , en boeken van de Forti-
ficatiën, waar van de bewyfzelyke Figuren het
grootfte gedeelte uitmaken.

VoQr de Reizigers, de bezondere gezfgten
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van Palaizen, Steden, en van merkwaardige
plaatflen , om hen te bereiden tot de dingen

die voornemens zyn te zien , of om by hen
de denkbeelden te bewaren wanneer zy die

ïullen hebben gezien.

* Gco- Voor de * Aardryk befchryvers , de Kaarten
giaphes. die ïy nodig hebben-

Voor de Schilders , alles wat hen kan verflcr-

ken in de delen van hun konil, als de werken
van de Antieken , die van Raphaël en van Ca-
ratz, voor den goeden fmaak, ende vaftigheit

der tekening , voor de groothcit van dc ma-
nier, voor de verkiezing van Troniën en hoof-

den, de driften des gemoeds, en de bewegin-

t La gen der lighamen : die van Corregio voor f de
Giacc bevalligheit en voor de tederheit van dc uit-

drukkingen: die van Titiaan, van Bafzan en
die van Lombardlen voor het merkteken van
de waarheit, en eigentlyke uitbeeldingen van
de Natuur, boven al voor den aart van het

landfchap : die van Rubens voor een afbeel-

ding van grootsheit en heerlykheit in zyn In-

ventien, en voor de konft van ligt en bruin :

deeze eindelyk, die, alhoewel gebrekkelyk in

cenig gedeelte, niet nalaten iets te behouden
dat bezonder en ongemeen is. Want de Schil-

ders kunnen een aanmerk elyk voordeel trek-

ken uit alle deze onderfcheidc manieren van de
geene die hen 7.yn voorgegaan, dewelke als

20 veel bloemen zyn daar uit zy moeten ver-

lamden
,
op de manier van de Bycn , een Zap

,

dat zy ih hun eigen zelfftandigheit doende ver-

anderen ,
als dan werken zullen voortbrengen

dienftig en aangenaam.

Voor dc Beeldhouwers, dcSiaiucKydcB/u-
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relieven^ de Medailles^ en de andere werken
van de Antieken: die van Raphaël, Poly-

door, en de geheeld t<oniein2,e School. Voor
de Architedcn , de boeken die hun beroeping

aangaan , en die vol zyn van bewyifelyke Fi-

guren van de uitvinding van hun Auteuren , of
gevolgt naar de Antieken.

Voor de Plaatfnyders , een verkiezing van

ftukken van de verfchillige handelingen , lo

fefneden met het yzer als geëtft met de naait.

)cze verkiezing moet hen ook dienen om den
oorfprong en voortgang van de Graveerkonfl:

te zien van Albert Duur af tot aan de konfte-

naars van onzen tyt; en doorziende de w^crkcn

van Marc-Antoon, van Cornelis Gort, van
de Caratz"Sn73e"Sadelers,van Goltzius, Mul-
ler, Voftcrman. Pontius, Bolzwaert, Vif-

cher , en eindelyk een groot getal andere die

ik hier niet noeme,die een bezonder kenteken

gehad hebben , en die door verfcheide w^egen

hebben getragt al hun kragten in te fpanncn

om naar te vólgen, of om de Natuur te ver-

beelden, wanneerze hun eigen Inventien heb-

ben gemaakt, of de Schilderyen van verfchil-

lige manieren gevolgt , wen zy tot oogwit ge-

had hebben de getrouwheit van hun onderwerp.

En ^Izo vergelykende de werken van alle deze

Mcefters, kunnenze oordelen welke het befte

de handeling van het yzer, of het beleid van het

fbyden verftaan heeft, de behouding van het

ligt , ende waardy der verminderingen ten op-

zigt van 't ligt en bruin ; wie de geen zyn ge-

weeft die het befte geweten hebben in hun

Graveer yzer, de tedcrheit met de kragt, en de

Geeft in ieder zaak mcteenuitftekendenaauw-
keurigT
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keurigheit ïamen te voegen ;
op dat hun

voordeel van deze verligtingen genietende, een

lofFelyke eerzugt mogen h-ebben om deze bra-

ve meefters gelyk te werden, of om hen voor

by te ftreven.

Voor de Liefhebbers van de Hiftorien en de

Oudheden, alles wat in 't koper gebragt is van

beillic;c en onheillige gefchiedeniften , en van

verdigtzelen ; de Bas-relteven van de Antieken

,

de Colonnen Trajana en Antonini, de boeken

van de Medailles en de gefnede Gefteentens

,

en verfcheide Printen die over ee.nkomft heb-

ben met de kundigheden die zy wiilen verkry-

^en , of tragten te behouden.

Voor die geene eindelyk, die, om eerlyker

en gelukkiger te zyn
,
by zig een fniaak zoe-

ken te verkrygen van voortretFelyke zaken , en

een redelyke verwe van de fchoone konden
tragten aan te nemen, is niets nootzakelyker

als de goede Printen Het gezigt daar van met
een weinig aanmerking zal hen vaardig en aan-

genaam onderwyzen van alles dat de rede kan
öefFenen, en het oordeel verfterken. Zy zul-

len de geheugeuis vervullen met de ongemeen-
de dingen van alle tyden en landen : en hen
Icerende de verfcheide gefchiedenifzen , zul-

lenze met een leeren de verfchillende manieren

m de Schilderkonft. Zy zullen vaardig met
gemakkelykheit daar van oordelen met het om-
slaan van eenrge bladen papiers

,
vergelykende

alzo de gedagte van den eenen Meerter met die

van anderen en op deze wyze veel tyts befpa-

rende , zullenze ook veel koften befparen.

Want het is bynaonmoogelyk om in een plaats

de Schilderyell van de Meefters in een geïiaeg-

laam
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Zaam getal by een te vergaderen , om by ilg

een volkomen denkbeeld te Formeren over het

werk van ieder Meeller: Want indien mea
! met groote koften een ruime konftkamer zou-

I

de willen opvullen' met Schilderyen van ver-

I

fcheide manieren , zo zoude men al niet meer

i

als twe of drie van ieder kunnen bezitten dat

niet genoeg is om een zuiver oordeel te vel-

len van den eigen aart van den Schilder, nog
van de uitgeftrektheit van zyn bckwaamiheit.

In plaats , dat door het middel van de Printen

,

gy op een tafel zonder moeite de werken vaa
verfcheide Meefters kunt zién ; Een denkbeelï

;

begrypen, en oordelen door vergelyking en te^

fens een verkiezing maken, en door deze oef-

fening een hebbelykheit van een goeden fmaak
én van de bette manieren verkrygen , boven
al , zo het gefchiet in tegenwoordigheit van ie-

mant die een onderfcheident oordeel heeft in

dit zoort van dingen , en die het goede van het

geringe weet te fchiften.

Maar voor die gecnen die kend^rs en L-ief-

Hebbers van deze fchoone konden zyn , deezc

kan men geen wetten voorfchryven
,

^lles is

onderworpen , om zo te fpreken , aan de heer-

fchappy van hun kundigheit, zy onderhoudesa

hen door het gezigt, dan met deze dan meï
geene zaak, ter oorzaak van de nuttigheit die

by bevinden, onaer andere hebbenze dit g«-

j

noegen van te zien al wat in Print gebragr is

i
naar de vermaarfte Schilders , den oorfprong,

j

voortgang, en volmaaktheit der konftwerkeni

I

^y vervolgen dezelve van Giotto en Andreas

Mantegna, tot aan Raphaël , aan Titiaan en d«

f zy daar uit ontfani
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Caratzen. Zy onderzoeken de beiondere

fchoolen van die tyden
,
zy zien in hoe veel

takken dat zy verdeelt zyn door de vermenig-

vuldiging van hun Difcipelen , en op hoe me-
nigerly wyze des menflen verftant bekwaam
\i om een zelfde zaak te begrypen , dat is de

navolging, en dat daardoor de verfchillende

manieren zyn opgekomen , die de landen , de

tyden , de geeften , ende Natuur door hun on-

derfcheidinge ons roortgebragt hebben.

Onder alle de goede uitwerkingen die van

het gebruik der Printen voortkomen , 2al het

hier genoeg zyn zes by te brengen , die ligte-

lyk van de andere nullen doen oordelen. De
eerft is om te behagen door dc navolging, ons
verbeeldende door haar fchilderagtigheit de

zigtbare dingen.

De 2. is om ons te onderregten op een krag-

tiger en vaardiger manier als door de woor-
den. De duigcH^ zegt Horatius , <^;ff <:/oor de

ooren ingaan nemen een veel langer tveg ^ en

treffen ons minder , als die ingaan door de oogen
^

dewelke zekerder en getrouwer getuigen zyn.

De 3. van den tyt te verkorten die men zou-

de moeten gebruiken om de dingen te herle-

ien die de geheugenis ontflipt zyn, en om die

op den eerften oogflag weder teververfTen.

De 4. de afwezige dingen te verbeelden ge-

lyk of zy voor de oogen waren, en die wy niet

2oude konnen zien als door moeijelyke reizen

en groote koften.

De ƒ. zy geven de middelen om verfcheide

dingen gemakkelyk t'zamen te vergelyken, door

de weinige plaats die de Printen bcflaan, door

der xelver groot getal , en door de verandering.

En
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En de 6. den fmaak te bereiden tot de goe-

de dingen , en ten minlten een wetenfchap van
de fchoone konften te geven waar van onkun-
dig te zyn in brave lieden onverfchoonlyk is.

Deze uitwerkzels zyn algemeen: maar ieder

kan ïyn bezondere verkiezing iiebben volgens

2yn verligting en zyn neiging : en 't is niet als

door deze bezondere uitwerkzels dat ieder de
verzameling kan aanleggen die hy doen moet.

Want het is ligt te oordelen , dat in de ver-

fcheidenthelt van de * voorw^aardens waar s2iVi^.^^^

wy fpreken , de Liefhebbery van de Printen
, tions.

de order, en de verkiezing die men houden
moet, afhangen van den fmaak en van het oog
van een ygelyke.

Die geene die de Hiftorien beminnen by
voorbeeld, zullen niet onderzoeken als de on-
derwerpen daar toe behoorende, om niets aan
hun nieuwsgierighcit te laten ontbreeken

,
iy

houden deze order die men niet genoeg kan
pryzen. Zy volgen die van dc landen en van
de tyden : en alles wat opzigt heeft tot ieder,

ftaat in 't bezonder is by elkander in een of
méér Porte Feuilles^ daar toe gefchikt.

Ecrftelyk de Portraiten van oppervorften die

een Land geregeert hebben, de Vorften en
Vorftinnen die daar van afgekomen zyn, de
zulke die een aanzienelyken rang gehouden heb-
ben, in den Staat, in de Kerk, in de Legers,
of in den Tabbaart, die zig agtbaar hebben ge-
maakt in de verfcheide poften die zy bekleed,
en de bezondere Perzonen die eenig deel in de
Hiftorize Gebeurtenifzcn gehad hebben. Zy
voegen by deze Por/r<«/«e» eenigeregel sfehrift,

die te kennen geven den eigen aart van den'

Per-
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Perïoon, ïyn geboorte, 'iyn aanmerkelyfcfte

bedryven, en den tyt van zyn doodt.

2. De Generale ende Farticuliere Kaarte

van dezen Staat, de Plans en de aftekeningen

van Steden, wat ly het aliervoornaamfte in

2ig befluiten; deCaftelen, de Koninklyke hui-

den , en alle de bezondere plaatlfen die waar-
dig zyn geweeft om atgebeelt te worden.

3. Alles wat eenig opzigt heeft tot deHifto-

rien: gelyk als intrede in lieden, d.eCarouzels

of Ridderfpelen, de Catafnlqnes oïKomTik.\-yke

Lykftatien, wat aan belangt de Ceremoniën of
plegtigheden , de modes en de gebruiken : cn

cindelyk alle de be/.ondere Hiftorize Printen.

Dit onderzoek dat voor een ftaat gedaan is

,

kan voort gezet werden voor alle de andere
met het zelfde gevolg en de zelfde beftien'ng.

Deze order is verftandig uitgevonden , cn men
* Mr.de is die fchuldig aan een Edelman, van elders *

Ganic- genoeg bekent door zyn ongemeene verdien-

ften, en door 't getal van zyn vrinden.

Die geene die hun genegenheitvoordckonft
is gebruiken een andere manier. Zy maken
een verzameling opzigt hebbende op de Schil-

ders en hun leerlingen. Zy (tellen by voor-

beeld, in de Romeinze School, Raphaël , Mi-
chel Angelo, en hun Difcipels, en tytgeno-

ten, in die van Venetien, Gorgion, Tidaan,.

de Baffans, Paul Veronees, Tintoret; en de
andere Venetianen. In die van Parma , Cor-
regio, Parmcns, en die hun fmaak gevolgt
hebben. In die van Bologne , de Caratzen

,

Guido, Dominiquin, Albaan, Lanfranc, en
Guerchin, in dievan Duitslant, AlbertDuur,
Holbeen, de Meefters in 't kleen Willem

Baurc
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Baureen anderen, indievanNederlant,Otho-
Venius, Rubens, van Dyk, en die hun ma-
nieren gevolgt hebben , alzo ook de School
van Vranryk, en die van andere landen.
Zommige vergaderen hun Printen met op-

2igt tot de Plaatfnyders
, zonder agt op de

Schilders te hebben ; andere door de overeen-
komft der onderwerpen die zy verbeelden , an-
dere wéér op een andere wyze, en het isVegt
dat men aan ieder een zyn vryheit daar in laat
om daar gebruik van te maken , zo als het ie-
jïiant dunkt voor zig het nutüe en het aange-
naamfte te zyn.

Hoewel dat men ten allen tyden en in wat
ouderdom dat men is het voordeel van het ge-
2igt der Printen kan genieten , niet te min in
de jonge jaren is de nuttigheit grooter : omdat
de kragt van de jeugt de memorie is, en dat
nien terwyl men kan zig moet bedienen van
dit gedeelte des verftants, om by zig zelf een
verzameling te maken, en om in de dingen
onderwezen te worden , die tot den aanwas van
het oordeel moeten toebrengen,

i

Maar zo het gebruik der Printen nodig is

voor de jonkheit, het is een groot vermaak en
een aangenaam onderhoud voor den ouder-
dom. Dat een tyt is eigen voor de ruft en o-
verdenkingen, in dewelke men niet verhindert
word door de eidele tytkortinge van de eerfte
jaren

, wy konnen dan met meerder gemak de
zoetigheden fmaken die de Printen ons geven'

. kunnen; 't zy datze ons leren nieuwe dingen

,

zy datze in ons de denkbeelden herroepen

j

die ons alvorens bekent waren ; 't zy dat wjr

I
behagen in de konften hebbende , oordelen vaö

\ F "de
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de verfchillende werken die de Schilders Ci

Plaatfnyders ons gelaten hebben, 't 2y dat w
deze kennis nog niet bezittende , ons egtc

vleijen met de hoop van dezelve te erlangen ;

't zy eindelyk dat wy in dit vermaak niet zoe-

ken, als aangenaamlyk onze aandagt op te

wekken door de fchoonheit en haar bezonder-

heit van voorwerpen , als de Printen ons aan-

bieden. Want wy vinden hier de landen , de

fteden , de merkwaardige plaatfzen waar van
wy in de Hiftorien gelezen, of die wy zelfs

in onze reizen gezien hebben. In diervoegen

dat deze groote verandering, en het groot ge-

tal van zeldzame dingen die wy hier ontmoe-
ten , zelfs verftrekken konnen voor een reis

,

maar een reis gemakkelyk en aangenaam voor
die geenen dieze nooit gedaan hebben, of niet

in ftaat zyn geweefl om die te konnen doen.

Alzo is het zeker door alles dat ikbygebragt

hebbe, dat het gezigt vari fchoone Printen,

die de jonkheit onderwyzen , die de kennifze

te binnen brengen en verfterken in die geenen
die van meerder jaren zyn, en die den ouder-

dom op zo een aangename wyze onderhou-
den , voor al de waereldt van groote nuttigheit

moet wezen.

Ik oordeel niet dat het nodig zal zyn om het

gebruik van de Printen met kragtiger rede aan

te dringen , maar dat het weinige dat ik hebbe

ter neder geüelt voor den Lezer genoeg zal

zyn , om de gevolgen daar uit op te maken , naar

dat zyn oogwit en nootzakelykheit het zal ver-

eiflen.

Zo de ouden het zelfde voordeel hadden

gehad dat wy hedendaags genieten , en dat zy

dooir
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€oor het middel van de Printen aan het nage-
flagt hadden overhandigt alles v\^at fchoon en
ongemeens onder hen gevonden wierd, zo
zouden wy klaarlyk konnen onderkennen een
oneindig getal vali fchoone dingen, vi^aar vafl

de Hiftorie Schryvers ons niet als vervi^erde

' denkbeelden hebben nagelaten. Wy zouden
dan zien die hovaardige gedenktekens van Mem-
phis en Baby Ion, en den Tempel van Jernfa-
lem die Salomon geboud hadde in zyn heer-
lykheit. Wy zouden dan oordelen van de
Bougevaartens van Athencn en Corinthen en

:
van 't aloude Romen, met meerder Fonda-

i
inent en zekerheit , als uit de ftukken en brok-
ken van Schriften die ons uyt de Schipbreuk
der oudheit zyn overgebleven. Paufanias, die

ons zo èen naaukeurige befchryving van Grie-
kenland doet, en die ons als by de hand geleid

in alle plaatzen . zoude dan de afbeeldingen
tot bewys by zyn verhaal gevoegt hebben , die

tot ons zouden gekomen zyn , en wy genoo-
ten dan het vermaak, niet alleenlyk de Tem-
pelen en trefFelyke Paleizen van dit vermaarde
Griekenland te zien

,
zodanig als zy waren in

der zeiver volmaakten ftant, maar wy zouden
ook ge-erft hebben van de AloudeWerk meefters
de konft van wel tebouwen. Vitruvius, wiens
Demonftratiejj of bewysftukken verloren zyn,
had ons niet onwetende gelaten van alle de
Inftrumenten en alle de konftwerktuigen dien ^m^-

i
hy ons befchryft, en wy zouden in zyn boek chines.

zo veel duiftere plaatfzen niet vinden, zode
Printen de afbeeldingen voor ons behouden
hadden , waar van hy zelfs aan ons het vcr-

Ihaal doet. Want in 't ftuk van de konften

,

I F i zyn
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%yn ly óe Hgten van de redenen, en dcDprcg-

tc middelen waar door de Auteuren hm me -

ning te kennen geven : 't is ook door 't gebrek

van deze middelen dat wy verloren heb)en de

konftwerktuigen van Archimedes en 'an de

aloude Heron, de kennifzé van veel jlanteu

van Diofcorides, van veel dieren, ei veel

zeldzame voortbrengingen van de Natuir, die

de arbeit en de overdenkingen van deouden

ons ontdekt hadden. Maar zonder onslanger

te beklagen over de verloren dingen, l:at ons

voordeel doen met het geen de printen )ns be-

houden hebben , en zy ons nog aanbied;n.

De AfbeeldiKG 'van een Volmaakt Schil-

der^ die ik heb afgefchetji kan naar m-jnnening

de Liefhebbers te baat komen om van d< Schil-

derkonfi te oordelen : maar om dat de hnnijze

van Schilderyen mg iets meerders verei/ht om

geheel volkomen te ivezen , zo heb ik gewrdeeli

bier verpligt te zyn myne gedagten ovr deze

fioffe tt -voorfchyn te brengen.

XXIX. HOOFTSTUK.

Het oordeelkundige van de Schilderyen-

DAar legt de wezentlykfte zaak in 't v^r-

üant, of de aangeboorne knndighïit, zo

wel in een Liefhebber en kender, als in een

goet Schilder : Maar gelyk dit oordeel ieder

niet en is gegevèn , zo moet men het zelveeg-

ter altyt voor Quderftellen, of ten nairften by

gebïek
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gebrek van dit verftant een groote liefde voor
de Schilderkonft

Daar lyn drïederlei zoorten van kundighe-

den om van de Schilderyen te oordelen. De
i eerde beftaat in het ontdekken wat dat goeten
wat flegt in een zelfde ftiik Schildery is. De
twede aangaande den naam van den Meeft r.

En de derde, om te weten, of het OrginecUs
of Copy.

I.

I
ff^ai dat goet en wat dat Jlegt is in een

I

Schildery,

HEt eerfte van deze kundigheden , het

welk zonder twyffel het moeijelykfte is

om te verkrygen , onderftcli eendoordringent-
heit en fcherpzinnigheit van geeft , met een we-
tenfchap van de grondregels der Schilderkonft,

en van den maatregel van deze dingen , is af-

hankelyk de kennis van deze konft. Een
doordringent en fcherpzinnig verftant dient om
te oordelen van de Inventie, van de generale

uitdrukking van 't onderwerp, van de Herts-
tjogten des gemoets in 't bezonder ,vande*ver-» aiic-

bloemde verbeelding, van het geen de f
ge-go"es.

bruiken aangaat en van het Poëtize: en 'tver-t Coftu-

ftant van deze
:j:
gronden, doet de oorzaak van

de uitwerking vinden daar men over verwon- 1 Princi-

dcrt Staat, 't Zy dat zc komen van den góe P^*-

den fmaak, van de zekerheit of de vloeijent-

,heit der tekening ; 't zy dat de voorwerpen zo

Iroordelig gefchikt fchynen , of dat deCoulen-

F 3 ren,
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ren , de ligtcn en de fchaduwen daar in wel

verltaan zyn.

Die gecne die hun verftant niet aangekweekt

hebben door de kennifte van deze gronden

,

ten niinften in de befpiegeling , konnen wel

aangedaan ïyn over de werking van een Ichoon

flak: maar zy zullen nooit rede konnen geven

van hun oordeel dat zy daar over zoude vel-

len.

Ik hebbe getragt door de afbeelding vaneen

Volmaakt Schilder dien ik hebvoorgeftelt, de

natuurelyke verligting te hulp te komen , daar

de Liefhebbers van de konft alreeds van voor-

zien zyn. Des niet tegenftaande wil ik niet

datze in alle de bezonderheden van de delen

der Schilderkonfl behoren in te dringen; dat

eerder de verpligting van een Schilder, als van

een Liefhebber is, ik zoude al leenlyk hun goet

verftant op den regten weg willen ftcllcn om
hun tot de kenniffe te geleiden , die ten minften

in 't algemeen ontdekt, wat dat goed en wat

dat flegt in een Schilder is , niet alzo dat Lief-

hebbers van deze fchoone konft, die genoeg

vernuft en genegenheit hebben, niet zouden

konnen intreden 'om zo te fpreeken , in dit

Heilligdom, en kennis verkrygen van alle de

bezonderheden, door de vcrligtingen die de

ernftige overdenkingen hen ongevoeliglyk aan

de hand zullen geven.
_ _

De agting voor de konften was zodanig in

zwang ten tyden van Alexander: dat om de-

zelve een weinig in den grond te verftaan ,
men

al de jonge Edellieden hen in de tckenkonft

liet oeffencn , in voegen dat de geene die van

Natuure bekwaamheit hadde, het aankweekten
doop
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4ooT de oefFening, en in gelegentheit overtrof-
fen en zig onderfcheiden door het verheevenc
yan hun kennis. Ik verzende dan die geen, te
weten die de handeling ontbreekt, tot het ont-
werp dat ik van de Volmaaktheit gegeven
hebbe.

II.

F^af^ wat Meelier zodanig een fiuk is.

DE kennis van den naam des Meefters komt
van een groote ervarentheit, en met veel

opmerking gezien te hebben menigtevan Schil-
deryen van alle de Schooien, en der voor-
naamfte Meefters die dezelve uitmaken. Men
kan zes dezer Schooien tellen : de Romeinze,
Veneetziaanze , die van Lombardien, Duits-
land, Nederland, en Vrankryk. En na dat
men door een groote oefFening een klaar denk*
beeld van ieder dezer Schooien heeft verkre-
gen, indien daar vcrfchil is om te oordelen wie
2odanig eenSchildery gemaakt heeft, zomoet
men het ftuk daar toebrengen daar het aller-

naaft: by komt, en wanneer men de School
i-al gevonden hebben , zo moet men dit Schil-
dery toeëigenen aan die Schilders die van die
School zyn, en welkers manier het meeft o-
vereenkomt met dit ftuk. Maar om deze be-
^ondre manier wel te kennen van den Schilder

,

daar in beftaat naar myn gedagten de grootftc
zwarigheit.

Men vind Liefhebbers die by hen zelf een
denkbeeld op makeil van drie of vier Schiide-

F 4 ryen
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ryen die ly voor deze gexien hebben , en die

daarom geïooven genoegzaam in (iaat te zyn

0!n uitfpraak over zyn manier te doen , zon-

der in overweeging te nemen de meerder of

minder vlyt die de Scliilder in 't werk geftelt

heeft om her xelve te maaken, nog in wat ou-

derdom hy dat gemaakt heeft.

I'en is niet over eenige enkele flakken van

een Schiider? Maar over het algemeen van

iyn werken dat men van zyn verdienlte moet

oordeelen Want daar en is niet een Schilder

die niet ïomtyts eenige goede en eenige flegte

Schilderyen gemaakt heeft. Na maate van

%yu vlyt of de gelukkige neiging van lyn geeft.

Daar en is 'er liiet een geweelt die zyn begin-

7el niet heeft gehad, zyn voortgang en zyn

einde; dat is te zeggen drie manieren : De
ccrüe, die veel helt naar die van zynMeefter

;

de tweede, die hy naar zyn fmaak gefchikt

heeft , in de welke de maat van -iyn begaaft-

» Genie, heden en zyn * Geeft in beftaat; en de der-

de, is die doorgaans afwykt en komt te ver-

vallen in 't geene dat men manier roemt: om
dar een Schilder, als hy lang naar de Natuur

geftiideert heeft, zonder langer met haar raat

te pleegen, de vrugten van de gewoonte die

hy aangenomen heeft wi! genieten

Wanneer een verftandig Liefhebber dan wel

zal overwoogen hebben de verfchillende Schil-

deryen van één Mecfter, en daar uit by zig

een Volmaakt denkbeeld geformeert van de

maniere , die ik voorftelle , als dan, zal het

hem geoorloft zyn om van den maker van een

ftuk te oordeelen, zonder van vermeetelheit

verdagt te zyn. Nogtans alhoewel hy een goet
ken'



van de Schilderyen.

kcnder is uitftekeiit door xyn bekwaamheit,
door 7.yn opmerkingen, en langeervarentheit,
evenwel kan hy zomtyts zig bedriegen over den
raam van den MeeQer, (want wie is 'er die
ïig niet bedriegt) ? ten minden kan met waar-
heit gezegt worden, dat hy zig zelfs niet kan
bedriegen in de zekerhcit en vaftheit van zyn
oordeel.

In der daad , daar zyn Schilderyen die door
Difcipelen gemaakt zyn gcweefl, dewelk hun
Meelters van naarby gevolgt hebben, inde we-
tenfchap en in de manier, men heeft verfchci-
de Schelders gezien die den aart van een ander
Land gevolgt hebben in plaats van hun eigen

,

men heeft 'er gehad, die, in hun land zelfs
iyn overgegaan in de manier van een ander,
en die in deze verandering vcrfcheide Schilde-
ryen gemaakt hebben zeer twyffelagtig ten op-
ligt van den naam van den Meefter.

Deeze zwarigheit ontbreekt geen heel mid-
del voor die geen, die, niet verger,oegt van
ïig op te houden met het kenteeken van de hand
des Meefters, genoeg doorzigtigheit hebben
om die van zyn geeft te ontdekken : een be-
kwaam man kan gemak kelyk de wyze van
doen hoedanig hy zyn teekeningen uitvoert
voor oogen ftellen : maar niet de fcherpzin-
nigheit van zyn gedagtcn. 't Is dan nictgcnoeg
om den Meefter van een Schildery te ont-
dekken

, met de handeling van zvn Pinceel
te kennen

, zo men niet indringt tot den ei-
gen aart van zyn geeft : hoewel het veel zy
een regt denkbeeld te hebben van den* aart*
die de Sehilder heeft in zyn teekening, zo
men moet verder indringen in het merktee-

' F ƒ ken
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ken van iyn vernuft, enindengeeftigenxwier
dien hy aan het begrip van zyn verltaot heeft
weeten te e;eeven.

Niet te min is myn voorneeinen niet dat ik

een Liefhebber van de Schilderkonft over deze
ftolfe het ftilzw^ygen zoude aanraaden , die nooit
gezien, nog onderzogt hadde dit groot getal
van Schilderycn ; in tegendeel is het goec daar
van te fpreeken, om de kennis te verkrygen
cn te vermeerderen. Ik zoude alleenlyk wel
willen dat ieder zyn maat wift te meeten naar
xyn ondervinding : de zeedigheit ftaat zeer wel
aan de geenen die beginnen

,
voegt zplfs ook

aan de alderervaarenfte, boven al in mocijely-
ke dingen.

III.

prgineel^ of Copy Schildery^ fonderken-
nen.

MYn voorneemen is hier nietom van mid-
delmatige Copyen te fpreeken , die ter-

ftont gekent zyn van al de Liefhebbers
, nog

minder van flegten, die voor zulks voor de oo-
gen van ieder een doorgaan. Ik onderftel een
Copy van een goet Schilder gemaalvt,het wel-
ke een aandagtige aanmerking verdient, en
ten minften voor ecnigen tyt opfchort de nit-

fpraak van de fneedigüe kenders. En deeZQ
Copyen vind ik driederly in zoorten.

} )e eerftc is getrouwelyk gevolgt . maar flaafs.

De tweede, islugtig, gemakkelyk, eïi niét

getrouw.

Ed
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En de derde, is getiouw, en geraakkelyk.

De eerfte, die flaats en getrouw is , komt

over een met de waarheit, de teekening, dc

Couleur en de toe.lzen van 'tCJrgineel: maar

de vreeze van de palen te buiten le gaan van

de verdeeling, en te ontbreeken aan degetrou-

heit , maakt dc hand van den Copyëerder

Zwaarmoedig, en doet het zelve kennen voor

*t geen dat het is , indien het maar een weinig

onderzogt word.

De tweede zoude bekwaamer zyn om te

bedriegen, ter oorzaak van de lugtigheit des

Pinceels, zo de ongeirouheit van de omtrek-

Èen de oogen van de verftandigen niet open-

den.
' En de derde , die getrou en gemakkelyk , en

door een wyze en gelukkige hand gedaan, bo-

'ycn al in den tyt als het Orgineel gemaakt is,

^)elemmert de aldcrgrootfte kenders , en ftelt

hen dikwils in gevaar om uitfpraak tegen de

waarheit te doen , hoewel volgens de waar-

fchynelykheit.

Zo daar dingen zyn die de Orgineelheitvan

een werk fchynen te begunftigen , daar zyn 'er

ook die dat fchynen om ver te werpen; gelyk

de weêrgaa van een zelfde ftuk, devergcetenis,

waar in het geduurende eenigen tyt in geweeft

is , en de geringe prys dat het gekoft heeft , maar

alhoewel deze aanmerkingen van eenig gewigt

konnen zyn, zo zyn ze dikwils zeer beuzelag-

tig by gebrek van wel onderzogt te werden.

Dc vergeetenis van een Schildery komt veel-

tyts van de handen in dewelk het is geval-

len, of van de plaats daar her is, of van de

oogen die het zien, qf van dc weinige lief-

de
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de die 2yn bezitter voor de Schilderkonfl:

heeft.

De gerin;2;e prys komt doorgaans voort van

de nootzaakelykheit of de onwetenheit van de

geene die verkoopt

En de het zelfde herhaling ofde weêrgai van

een Schildcry, dat méér waarfchynelykheit

heeft, is altyt geen gcfondeerde rede. Daar

is byna niet een Schilder die niet eens hetzelf-

de weederom gemaakt heeft van iets van zyn

werken , of om dat hy daar behaagen in heeft

gehad, of om dat men hem verzogt een dier-

gclyk te maaken. Ik hebbe van Raphaël twee

Liev-vrouwen gezien , dewelke uit nieusgicrig-

bcit by den andere gellelt zynde, de konftken-

ders overreeden dat de eene zo wel als de an-

dere Orgineel was. Titiaan heeft tot ïeven of

agt malen het zelfde (hik Gefchildert, even

eens als men verfcheide malen een Comedie

vjrtoont die genoegen heeft gegeeven. En wy
2ien veel Schilderyen het zelfde verbeeldende

van de befte Meefters van Italië tegenwoordig

nog elkander betwiftende over dc deugt en den

voorrang. Maar hoe veel andere zien wy die

ïelfs de allergaaufte Schilders gemompt heb-

ben? en onder verfcheide voorbeelden die ik

zoude konnen bybrengen, zal ik my verge-

noegen hier leverhaalendatvan JulioRomaan

,

dat ik uit Vafari getrokken heb

De Hertog van Mantua Fredericus de twc-

de, door Florencen reizende naar Romen om
den Paus Clcmcns den VII. te groeten. Zag
in 't Paleis van Medicis , boven een deur, het

Conterfeitzelyan LeodcnX tuffen de Cardi naai

Julio de Medicis en de Gardinaal Roffi. De
ho'of-

/
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hoofden waaren van Raphacl , de klederen van

Julio Romaan, en 't geheel was verwronder-

lyk. En in der daad de Hertog van Mantua

,

na dat hy het wel bezigtigt hadde, wierd daar

ïo op verflingert, dat hy vig nkt konde ont-

houden wanneer hy tot Romen was om het

van den Paus te verzoeken , die het aan hem
beleefdelyk toeftont. En aanüonts aan 06ta-

viaan de Medicis deed fchryven, dat hy het

Schildery zoude in pakken , en naar Mantua

zenden. Oélaviaan, die zo een groot Lief-

hebber van de Schilderkonft was, en die Flo-

rence van zo een fchoon ftuk niet wilde be-

Tooven, vond middel om het verzenden op te

fchorten, onder voorwendzel van eenkoftely-

ker lyft cm het Schildery te laten maak en. Dit

uitftel gaf tyi aan 06laviaan om het ftuk te

doen Copyëeren van André del Sarto, die het

navolgde tot aan de kleine ftippelrjes toe die

daar op waaren. Dit werk was in waarheit

20 over cenkomende met het principaal , dat

Oétaviaan zelf moeite hadde om hen van den

andere te konnen onderfcheiden , en om zig

zelf niet te bedriegen zo merkte hy de Copy
van agteren , en zond het eenige dagen daar

aan naar Mantua. De Hertog ontfinghctmet

alle mogelyke voldoening, niettwytfelendeof

het was van Raphaël zelf zo wel als van Julio

Romaan, die als doen in dienll: van dien Prins

was, en al zynleeven by die mening zoude geble-

ven hebben ten ware Vafari , die de Copy had

zien maaken , hem niet uit de dooling gehol-

pen hadde. Want deeze tot Mantua gekomen
zynde , wierd zeer wel onifangen van Julio

Romaan, die naar dat hy hem alle de fraeijig-

heden
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heden van den Hertog getoont hadde , hem
ïeide dat hem nog overig was te zien het
fchoonfte ftuk dat in 't Palais gevonden wiert,

te weeten het Conterfytzel van Leo den X. van
de hand van Raphaël; en hettoonende, ïeide

hem Vafari, dat het in ivaarheit z.eer konflig

ivas^ maar niet van de hand van liaphael. Ju-
lio Romaan het met méér aandagt befchoawt
hebbende : voerde hy hem te ^emoet ^is het

van Kaphaël ntat'i is dat ik myn eigen ixierk

niet zoude kennen^ en z.ie ik met de I'inceel-

{lagen die ik zelfsgegee'üenhehhe ? Gygeeft daar
geen agt genoeg op hernam Vafari, ivant ikkan
it verzeekeren dat ik het heb z en rnaaken van
André del Sdrto; tot bevjys daar van zult gy
kgter op de doek een teeken vinden ^ datmen daar
met voordagt opgeflelt heeft ^om het van het Or-
gineel te onder[cheidcn juh'o Romaan dan het

Schildery omgekeert, en de waarheit van de
ïaak gezien hebbende, trok de fchouders op
van verwondering, zeggende deze woorden.
Ik fchat het alzo hoog als of het van Raphaèï
vjas , en zelfs meerder : want het is niet Jsla-

tuurlyk van zo . een uitmunten..i man naar te

volgen: tot aan ^t bedriegen.

Aangezien dan Juh'o Romaan, hoe verftan»

dig dat hy was , naar dat hy van te vooren ge-

waarfchout zynde, en het Schildery wel be»

iigtigt hebbende volharde in zig te bedriegen

in zyn oordeel over zyn eigen werk , hoe zou-
de men het konnen vreemt vinden dat andere

Schilders, minder in konfl en verftant als hy,
7ig lieten misleiden over de werken van ande-

ren? 't Is aldus dat de waarheit haar zomtyts

kan fchuilhouden voor de doorgrondigfte wee-
ten-
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tenfchap, en dat op de daad ontbreekt, is niet
altyt gebrek van goet oordeel.

Ondertufzen wat twylFelagtigheit dat 'er

over de egtheit van een ftuk ; 'des niet te mia
draagt het uitterlyke teekenen genoeg om oor-
zaak aan een kender te geeven, om londer
vermeetelheit zyn gedagten daar over te uitten:
maar als een gevoelen gegrond op een vafte
kennis.

Myn fchiet nog iets overig te zeggen van
zulke Schilderyen , die nog Orgineeln'ogCopy
zyn, devv^elke de Italiaanen noemen

,
Pa/iici

dat zeggen wil paftey : v^ant geiyk deverfchei-
de dingen die een paftey uitmaken niet anders
onder een vermengt worden als om een enkel-
den fmaak te geven , alzo tragten alle die na-
bootzingen

, waar van zo een gefchilderde paftey
zamen geftelt is , niet anders als om de eenvou-
dige Waarheit te vertonen.
Een Schilder die op deeze wyze bedriegen

wil
, moet de manier en de weetenfchap van

den Mèefter, waar van hy zig een denkbeeld
wil maken

^ in het hooft hebben , om dat in zyn
werk te brengen, 't zy dat hy 'er iets in te pas
brengt uit een Schildery vandeezenMeefteral-
voorens gedaan , het zy dat de Inventie van hem
zynde, hy met lugtigheit niet alleen de toets-
zen

, maar ook den aart van de Teekening en
dat van de Coloriet navolgt. Het gebeurt zeer
dikwils dat de Schilders, die zig voordellen de
manter van een ander te Conterfyten , altoos
in 't ooge hebbende zulks naar te volgen die be-
ter zyn als zy zelfs, in deezer voege beeter
Schilderyen maaken, dan die zy uit hun eigen
grond zouden voortbrengen,

On-
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Onder die geenen die hun werk gemaakt heb'

ben om alzo de maniere van andere Schilders

naar te boocften, zal ik my hier vergenoegen

met David Teniers te noemen , die bedrogen
heeft, en die nog alle dagen de Liefhebbers

bedriegt, dewelke van zyn behendigheit niet

gewaarfchout zyn , die hy hadde van zig te

Transformeren of te veranderen in Bafzan , en
Paulo Veroneefe, daar zyn 'er van deze, Pa-
fi'tci die met z» veel behendigheit gemaakt zyn

,

dat zelfs de oogen van de allerverligfte in den
eerften opflag daar door zyn mifleid. Maar de
dingen van naar by onderzoekende, zo werd
Coloriet met Coloriet , en Pinceel met Pinceel

vergeleken wel haafl onderfcheiden.

David Teniers
,
by voorbeeld , had een be-

zondere gaave om de Bafzans te Conterfyten

:

maar zyn vloeijend en lugtig Pinceel dat hyin
deeze konftgreep gebruikt heeft, is het begin-

2el van de blyke van zyn bedriegery. Want
ïiyn Pinceel , dat gemakkelyk en lugtig is , is

nog zo geeftig
,
nog zo eigen niet om de ware

cigenfchap der voorwerpen uit te drukken als

die van de Bafzans, inionderheit in de bee-

ften.

Het is waar dat Teniers houding heeft ge-
had in zyn Couleuren : maar daar regeert een
7eeker graauw in aan het welke hy gewoon
was, en zyn Coloriet heeft die kragt, nog die

7agtigheit niet als dat van JacomoBaftan. 't Is

alzo met al de pafteytjes, en om zig niet te la-

, ten bedriegen , moet men het onderzoeken door
vergelyking met de befte voorbeelden , den aart

van de teekening, en van het Coloriet, be-

nevens het kenteeken van 't Pinceel.

II. BOEK,



II BOEK.
Van den Oorfprong der Schilderkonfi.

ALHOEWEL de Auteuren die iets van
het beginzel der Schilderkonft hebben ge-

icgt'verfcheidentlyk daar van gefprooken heb-
ben, 20 komen ty ten minften alle overeen,
dat de fchaduwe geleegentheit aan de geboorte

ivan deze konft gegeven heeft. Plinius verhaalt

over dit onderwerp de Gefchiedenis van een
dogter van Sicyonien, genaamt Corinthia, eij

2egt dat een jongman die ly beminde, inflaap

zynde by het ligt van de lamp , dat ly de Icha-

duwe van zyn Troni die op de muur was de
uiterfte kanten daar van omtrok om ahoo het

Portrait van haar minnaar te hebben. Zo het

waar is, gelyk als het fchynt, dat defchaduw
de uitvinding van de Schilderkonft verwekt
heeft, de navolging is 20 Natuurlyk aan den
menfch, dat ly niet zullen gewagt hebben tot

aan den tyt van Corinthia om de Figuurcn op
;
hun fchadaw om te trekken , de fchaduw alzo
out zynde als de lichamen zelf.

Maar zonder zig langer over deeze gedagten
uit te breiden en zonder naar zo onzekeren.
oorfprong als die van de Schilderkonft te zoe-
ken, zo kan men met veel zekerheit zeggen,
dat deze konft haar op komft in den zeiven tyt als

de Beeldhouwery gehad heeft , de eene en de
i ander de tcekening voor grondflag hebbende,

I al van den tyt van Abraham, wanneer dc
i G Beeld'
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Beeldhouwery al in gebruik was , de Schil dci
konft by gevolge doen ook tekent, en in gc-
lyke waarde, ay heeft konnen vcrdwyncn'cii
wederom opryzcn volgens de verandering der
tyden. De Oorlog is een konit die alle de
andere verdelgt, de Schilderkonft is zo veelte
meer daar aan bloot geftelt geweeft om dat zy
voor 't vermaak is uitgevonden , maar de goe-
de konften zyn als dePhoenix, zy werden her-
booren uit hun afzen. Alzo is'het gelooflyk
dat de Schilderkonft verfcheide maaien is uit-

gebluft en wederom van nieuws verrezen, zelfs
in de cerfte tyden; hoewel in een fiaeuwen
ftant, en dat de geene aan wien men de In-
ventie heett toegefchreeven llegs herftelders en
Vernieuwers zyn geweeft.

Maar na dat men met de oude Schryvers
te raade heeft gegaan, zal men bevinden dat
Giges van Lydien de Schildcrkonli in Egypte
heeft gcinvcnteert, Euchirus in Griekenland

,

dat Bülarchus haar van Lydien in Italië bragt
onder de regeeringe van Romulus. Deeze
Schilder maakte een ftuk, waar in hy verbeel-
de den ftryd van de Magnefiers , het welk zo
fchoon bevonden wierd van Candaulus Koning
van Lydien, dat om te betaalcn,hy het geheel
met Goud bedekte. Waar uit men befluiten

kan dat de Schilderkonft in die tyden in eere

was.
Het is genoegzaam onnodig in dit kórt be-

•ftek te verhaalen het weinige dat de Schryvers
weeten te zeggen van de eerfte Schilders , die

voor 't verval van 't Keizerryk geleeft hebben :

dewyle daar niet meer overig is van huiine

werken, zo heeft men ook weinig meuwsgie-
righeit
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rlgheit om het gcene hen aanbetreft te weeten ,

en ïyn geheugenis met hunne naamen te be-

laften. Des niet tegenftaande kan men eenigc

uitzonderen , die door de Faam aan ons 20
vermaart zyn overgelevert dat het fchande 20U-

\
de 2yn van hen niet te kennen. Ik vind 'er

les onder dit getal : Zeuxis , Parrafius , Parn-

philus, Timanthes, Apelles, en Protogenes.

Zy leefden in de Ecuwe van Alesander dc
I Groote , wanneer de Edele konften in hun

bloei en luirter waren : en alhoewel wy n{ets

en hebben van hunne werken, kan men even-

wel oordelen van den trap van hun Volmaakt-
heit , uit die van de Beeldhouwery van de zelfde

Eeuwe, die nog heden van ons gezien wor-
gden

, en door den groten prys dien men daar voor
betaalde; Want men heeft aan Timanthes ge-
geven, en vervolgens aan Apelles voor één
éénig ftnk tot hondert Talenten, dat de waar-
dy van onze munt is, hondert tagentig duizent

guldens

Om de waarheit te zeggen wy hebben nog

I

eenige ovcrblyfzels van deoudeSchilderkonft,
! maar nog de tyt, nog de makers zyn bekent

:

j
het allervoornaamfte is te Romen in de hoeve
van Aldobrandini, verbeeldende een Trouw.
Dit werk is van een grooten * aart van teeke- * Gout^

ning, maar het heeft veel van het fteenagtige

van de Griekze Bas-relieven, Het is droog
cn zonder kennis van groepen, nog van ligt

en bruin • Maar het is gelooflyk dat alle de
Schilderwerken die in Griekenland in dien tyt

;
gemaakt zyn , niet van die zelfde zoort zyn ge-

I

weeft, want het geene wy leezen van Zeuxi.^

:
ca Parrafius , die door hun Pinceel bedroogen

1 G 2 heb-
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hebben , niet alleen de Beeften , maar de Schil-

ders heiver , moet ons overreeden dat zy in de
gronden van de Schilderkonfl: waren ingedron-
gen veel verder als de maker van dit werk
ftuk. Het is waar dat zy het gebruik van de

Olyverf niet hadden , dewelk ïoveel kragtaan
de Couleuren geeft, maar ly konnen konit

geheimen gehad hebben aan ons onbekend,
Plinius 2egt ons dat Apelles zig diende vaneen
Vernis die een leevendigheit aan zyn Couleu-
ren gaf, en die dezelve bewaarde. Hoe dat

het zy, men kan niet tegen de algemeen e ge-

tuigenis gaan van de aloude Schryvers die van
de Schilders van dien tyt gefprooken hebben

,

en uit hun Schriften moet men bcfluiten dat

de Schilderkonfl als doen op een hoogen trap

van Volmaaktheit v/as, en het getal van uit-

neemende Schilders menigvuldig. Wy zullen

hier alleen van de voornaamfte fpreken.

Het leven der zes voornaamjie Schilders

van Griekenland.

Z E U X I S.

GEboortig van Heracléea in Macedonien

,

leerde de eerfte beginzelen van de S chil-

derkonft in de 95" Olympiade , vierhondert

jaren voor de geboorte van Jefus Chriftus
., hy

gaf zig ten eenemaal daar aan over ; en het ge-

luk beantwoorde aan de drift tot zyn Studiën

,

cn deed hem ftoute dingen onderneemen , die

hem veel vermaartheit toebragten. Hy was
crvaaren in de tekenkonft. Maar in het Golo-

retereö
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recreii heeft hy meer voortgang gedaan als

eenig Schilder van zyn tyt. Plinius ïegt dat

ApolodorQS de eerfte gronden heeft gelegt van

't ligt en bruin en 't Coloriet, openende aan

Zeuxis de poorte van de Schilderkonft, en dat

dezelfde Apolodorus ïig beklaagde dal Zeuxis

daar ^o vaardig was doorgeftapt dat hy hem de

konft ontdragen hadde : de aanïicnelykftcn

werken waar- toe hy lig liet gebruiken dceden

hem groote Rykdommen verkrygen, en zon-

der meer g^oederen van de Fortuyn te verwag-

tcn
,
begon hy mildelyk zyn Tafereelen weg'tc

fchenken , om dat hy niet zag zeide hy , dat

eenige prys genoeg was om derzelver waarde

te betaalen.

De Agrigentiners hem vcrzogt hebbende te

Schilderen een naakte Helena om in hun Tem-
pel te ftellen , 2,ondcn aan hem ten zeiven tyt

,

alzo hy dat begeert hadde, verfcheide van de

fchoonfte dogters van hun land, hy behield 'er

vyf, en naar hen wel bezigtigd te hebben

maakte hy by 2.ig een denkbeeld van hun

fchoonfte partyen, om daar van het lighaam

t'zamen te ftellen dat hy te verbeelden hadde.

Hy Schilderde het naar deze voorwerpen , en

dit beeld dat hy met %o veel ïorgvuldigheit uit-

voerde fcheen hem ïo volmaakt tezyn, dat

hy zig niet ontzag te zeggen tegen de Schilders

die zig daar over verwonderen, datze het wel

konde pryïen, maar niet naarvolgen.

Parrafius betwifte hem de eere van den voor-

rang, z,y kwamen overeen om ieder een ftuk

te maaken. Zeuxis Schilderde druiven , en

Parrafius een Gordyn. Het werk van den eer-

ften bloot geftdt zynde lokte de Vogelen aan

,

G 3 die
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die op de Gefchildcrdc druiven pikten , wc'ike ïy
voor natiiurlyk aan zagen. Zeuxis heel ]ioog-

moedig over de goetkeuring van dit pluim ge-

dierte , zeide tegen Parrafiüs dat hy nu 2yn
Schildei^ had te voorfchyn te brengen , cn dat

men het Gordyn 7oude weg fchuiven. Maar
iig vindende bedroegen door dit zelve Gordyn,
dat het Schilderwerk van Parrafiüs was, be-

leed hy openhertig overwonnen te yyn, om
dat hy maar voogelen, en Parrafiüs hem, een
Schilder zeiver, bedroogen hadde.

Zeuxis Schilderde eenigen tyt daar naar een
jongen die een Corf met druiven droeg, en
ïiende dat de Vogelen daar ook met de Bek
tegens aanvloogen, bekende hy met dezeltde

vryborftigheit , dat zo de druiven wel gefchil-

dert vvaaren, nootzakelyk de jongeling flegt

moert zyn : om dat de Vogelen daar geen vrees

voor betoont hadden.

Agathargus, die metongedultzag, dat Zeu-
xis 20 veel tyt gebruikte om zyn werken uit tc

voeren, zeide hem eens, dat wat hem aan-
ging hy zyn Schilderyen veel vaardiger Schil-

derde. Gy zyt wel gelukkig voerde hem Zeu-
xis te gemoet, ik doe myn werken niet als

met veel tyt en opmerking; om datik wenfch
die wel te maken , en wel verzeekert ben dat

de agting van de dingen die in weinig tyts ge-

maakt zyn , niet duurzaam is.

Hoewel dat Zeuxis in 't algemeen in zyn
Eeuwe hoog geagt wierd, des niet tegengaan-
de had hy zyn tegcnpartyders. Arirtoteles heeft

hem verwceten dat hy de gaave niet hadde ge-

lyk behoorde om dc Hertstogten uit te druk-
ken ; en Quimiliaan zegt, dat hy deuitierftc

par-
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partyeü vaii zyn Figuuren te kloek maakte,

dat hy daar in Homerus naar volgde , die be-

haagen nam in de befchryving die hy deed van

de lighaamen, om hun kloeke en fterke leden

toe te eigenen, zelfs aan die der vrouwen.

Plinius maakt gewag van de werken van Zeu-

xis , en Lucianus befchryft met veel omftan-

heit de Schilderyen van de Familie van een Cen-

taurus. Fertus zegt dat het laafte ftuk van deze

Schilder het^Conterfytzel was van een oude

Bes , en dat dit werk hem zo deedlaggen , dat

hy het beftorf, hoewel dat deezezaak bezwaar-

lyk is om te gelooven,zo is zy egter niet zon-

der voorbeeld.

De Tytgenooten van Zeuxis waaren , Ti'

manthis, Androcides, Eupompes,, en Parra-

fius.

F A R R A S I U S,

PArrafius ,
geboortig van Ephefen , zoon en

Difcipel van Evénor , was mededinger van

Zeuxis. Men kan üi 't leven van den laaften

zien de Schildcryen die zy tegens, elkander om
te trotfleeren gemaal?t hebben. Zy gingen alle

beide voor de aldcrbekwaamüe van hun tyt,

dat de tyt was van fchrandre verftanden : en

Quintilianus zegt , dat zy de Schilderkonft heb-

ben opgeheeven tot een. hoogen trap van Vol-

maaktheit; Parrafius voor de teekcning, en

Zeuxis voor dc Colorering.

De Schryvers (temmen daar in over een dat-

zc aan Parrafins de eere geeven van zeer vaft

en vloeijend geteekent tc hebben, en dc ligha-

mcn verbeeld, niet gelyk de Natuur hen had

G 4 voort-
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voortgebragt,maar lo als zy hen konde voort-
brengen

; 't is , door dit grootc denkbeeld dat
hy gefchreevcn heeft van de Simmetrie der lie-
haainen.

^
Onder andere dingen munte hy uit in de

uitdrukking van de driften der ziele, hoedanig-
heit die men niet genoeg kan looven ; in de
fierlyke hoofthulzels, in de verfpreidingvande
haerlokken, en in 't vriendelykkggenvanden
niond.

Hy had een overvliegend vernnft en verhee-
venthcit van Geeft : maar de lortugtingen die
over zyn werken gedaan wierden , cn die hy
geloofde te verdienen , maakten hem geweldig
op^eblaazen

, fpreekcnde van anderen met ver-
agting, en van zyn zelf, als had hy de konft
tot haar uitterftc Volmaakthcit gebragt. Hy
maakte geen zwaarigheit van zig den 'Meefte'r
en Prinfe de* Schilderkonft te noemen : en hy
was overdadig pragtig in alles wat omtrent zyn
Perzoon aanging, zonder gcmaaktheit egter
en zonder bedwang.

_
Hy had de gewoonte van zig te vervoeren

in zyn werken. Hy begafzig nooit'rot Schilderen
dan als wanneer hy van een vroolyke gcftel-
tenis was

; hy verzoete zyn arb:id al zingen-
de in zyn eenigheit op een matigen toon. Hy
heeft veel werken gemaakt, waar van dc aller-
voornaamfte bygebragt werden h het 35- bock
van Plinius, daar het de LiefheDbers konnen
naar Zien.
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P A M P H I L U S.
•

PAmphilus, gebooren onder de Regeering

van Philippus, had Macedonien voor Va-

derland, Eupompus voor Meefter, en den

beroemden Apelles tot 2yn Difcipel. Hy had

zulke groote gedagten van zyn konft; dat hy

niet geloofde dat men daar bekwaam in konde

werden , ïonder in dc geleertheit en in de Geo-
metrie geoeftent te 2yn, aangaande hemzelf

lo was hy een zecrgeoeffentman in beide deezc

dingen. Zyn groote agting trok de aanziene-

lyklteDifcipelen tot hemwaarts: hy wilde nie-

mant zyn konft leeren minder als voor een ta-

lent ; dat is te zeggen , zes hondert kroonen

van onze munt ,
geduurcnde den tyt van tien jaa-

ren, die hy hen onder zyn opligt hield in de

Studie van de Schilderkonft; hy deed hem zo

veel betalen van Apelles en Melanthius, maar
BuDEUS zegt dat het alleen voor ééu jaar

zoude geweeft zyn.

Het was door zyn raad en aanzien dat eerft

te Sycionien, cn vervolgens in geheel Grie-

kenland , de jonge Heden van een vrye geboor-

te en voorname afkomft het teekenen leerden

voor alle dingen, cn dat deSchilderkonft zee-

dert dien tyt in zo groote eere gehouden wierd,

dat het door een bevel wierd verboden aan al-

le andere, en alleen aan de Eedele toegelaten

om hen in deeze konft te oeftenen. Waar
uit men kan befluiten , dat indien de Schilder-

konü: in hoogagting is geweeft by de ouden,

door de allerbefchaaffte volken, het niet zonder

reden is dat vcrligte Vorrten haar beminnen en

G s be-
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bcfchcrmen
, en dat verftandige Perxonen daar

eer ui ftellen in der zeiver kundigheit.

TIMANTHES.
'Tplrnanthes leefde in den zelfden tytals Pam-

philus. Men weet de plaats van zyn geboorte
niet; maar hy is een van de wylle en verftan-
digfte Schilders van zyn eeuw gcweeft. Onder
de werken die hy gemaakt heeft, is het aller-
vermaarfte daar menigte van Schryvers met lof
van gefprooken hebben, de offerhande van
Iphigenia. Deze jonge Dogter vertoonde een
verwonderlyke fchoonheit, en fcheen gewillig
haar zelfs op te dragen aan haar Vaderlant
De Schilder had daar verbeeld Calchas, U-
lyffes, Ajax, Menelaus, Vrinden en bloet-
verwanten deezcr Princes , en zig hebbende
den^ Geeft uitgeput om aan ieder van hen de
verfchillende kcnteekenen van droefheit te
geeven, naar de behoorlykheit van de Perzoo-
nen

,
Schilderde hy Agamemnon, Vader van

Iphigenia, het aangezigt verborgen onder zyn
kleed

, niet konnende op een andere manier
kragtig genoeg uitdrukken het gevoel van zyn
droefheit. Invoegen dat de uitdrukkingen die
op de weezens fcheencn van den Broeder en deOom vanditflagtolFer, deeden oordelen van
de fmertelyken ftaat waar in de Vader konde
ïyn.

Timanthes hebbende op een ander tyt in een
klecn ftuk een (lapenden Cyclops gefchildert,
wierd te rade, om van zyn grootheit te doen
oordeelen, om by hem eenige Satyrtjes te
Schilderen, die de maat van zyn duim namen

met
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net een Tyrze , dat een flag van een zeer

logen ftok was (omüingert met wyngaart loof.)

^linius maakt gewag van de voornaainfte wer-

fccn van Timanthes , cn zegt dat deze Schil-

Idcr in al zyn ftukkcn veel meer dingen te be-

denken gaf, als hy daar had ingemaakt.

[
A P E L L E S.

APellcs , door de Faam verheevcn boven

al de Schilders, was van 't Griekze cilant

Cos, zoon van Pythius,en Difcipel vanPam-

philus, waar van wy gefprooken hebben. Dc

groote Schilders zo wel als de groote Poëten

hebben ten allen tydcn de goetgunftighcit der

iOppervorften tot hen bewogen : Apellcs heett

bezondere blyken van den grooten Alexander

ontfangen, die, niet alleen dezen Schilder

vereerde met zyn hoogagting, ter oorzaag van

zyn groote bckwaamheit maar die hem bemin-

de ter oorzaak van de opregtigheit zyner zee-

den.

Apelles had van de geboorte zo veel ge-

fchiktheit en neiginj^ voor de Schllderkonft,

dat om daar in bekwaam te worden ,
hy zig

niet ontzag aan Pamphilus zyn Meefter e'cn

talent voor ée'n jaar te geeven , en hy had voor

een ftokregel geen dag te laten voorby gaan

: zonder teckenen : Waar van dit fpreekwoord

i is herkomftig, Nulla dtes fim Unea geen dag

zonder een trek laten voorby gaan , dat is te

zeggen , zonder zig in 't teekenen te oeifcoen.

De geweldige neiging van zyn Geeft en dc

naarftigheit van zyn Studie gaven hem dcezc

1 goede meening niet, die de Meefters doorgaans
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van hen ielven necmcn. Hy wilde van ïyn
bekwaamheit niet oordeelen als door de ver-

gelyking met die van anderen die hy ging bezoe-

ken. Al de waerelt weet wat tufzen hem en

Protogenes gebeurde. Deeze woonde in 't ei-

land Rhodus, daar Apelles een reis om deede

om zyn werken te zien, dien hy flegs van aan

ïien kende : Maar in het huis van rrotogenes

niemant vindende als een oude Vrouwe, die

hem naar zyn naam vroeg , ik zal het op dit

doek ftellen, zeide hy, en nemende een Pin-

ceel met eenige Couleur zo teekende hy iets

met een uitrtekcnde nettigheit, Protogenes t'huis

gekomen zynde verhaalde hem de oude vrouw-

het gebeurde, hem toonende de doek. Maai
hy , met aandagt de fchoonheit van deze trek-

ken befchouwendc , zeide dat Apelles geko-

men was en dit gedaan had , niet geloovendc
iemant anders in ftaat te zyn, iets zo fchoon
te maken en neemende van een andere Cou-
leur, zo teekende hy daar een omtrek over

die nog fynder en netter was, en vervolgens

uitgaande, gaf hy laft
,

dat, indien de geen
die gekomen was wederom kwam , het den
2elven re vertoonen, en hem te zeggen dat het

was van den m,an dien hy zogt. Apelles ter-

ftout wederom gekomen , en befchaaint van
zig verwonnen te zien , nam een derde Cou-
leur, en trok onder de trekken die gemaakt
waren, met zo een wys en verwonderlyk be-

leid, dat hy al de behendigheït van de konft

uitputte, Protogenes dit op zyn beurt ziende,

beleed dat hy niet beeter konde doen , verliet

het gefchil en liep met haalt Apelles zoeken.

. Piinius die dit geval befchryfr, zegt daï hy 't

,
ftuk
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luk gezien heeft voor dat het vernielt wierd

n het verbranden van 't Keizerlyk Paleis , dat

er niets anders als eenige trekken op waren

Jaar men moeite toe hadde om die te onder-

cheiden : maar dat men dezen doek meerder

igte als eenige van de Schilderyen onder de-

welke het bevonden wierd.

\ Is ten naalkn by in deier voegen dat Pli-

nius daar van getuigt, maar dat men dit ver-

ftaan ïoude van eenvoudige trekken in de leng-

te, ftryd tegen de rede, en ftootdie geenen die

maar een weinig vandeSchilderkonüverftaan:

zynde daar in geen groote blyk van bekwaam-

heit geleegen, nog van weetenfchap in deze

konft.
,

Wat dat oorzaak tot deeze kwaade over-

zetting gegeven heeft, is naar myn gedagten

dat het woord Unea niet wel verftaan is : want

Imea in deeze plaats wil niet anders zeggen als

teekening, of omtrek. Plinius drukt zig zelfs

in deeze beteekenis uit in een andere plaats,

alwaar hy zegt van Apelles , dat hy geen dag

voorby liet gaan zonder teekenen : Nulla dies

fine Unea \ Want ten heeft niet beftaan in en-

kele trekken dat Apelles zig bezig hield , maar

om zig een gewoonte van een valle teekening

tc maaken.
Zodanig moet ook het woordt verftaan wor-

den van Stiktlitas^ niet om een denkbeeld te

geeven van een zeer fyne linie, maar begaan-

de in de naauwkeurigheit en nettigheit der tee-

kening. Alzo is de * behendigheit niet in dc*

linie, eenvoudig als linie, maar in de weetcn-
"

ifchap van de konft, w^elke men door hnien

uitdrukt.
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Ik beken egtcr dat het woort van fer.mtas
,

dat men in dc zelfde plaats van Plinius om-
moet eenige moeijclykheit maakt, niet te min

kan het opgeloft worden; want men kan
ïeer wel door dit woord uitleggen, degeeftig-
heit en regelmatigheit van een omtrek. Maar
ik houde ook ftaande dat het t'cenemaal tegen
het goet verüant 2oude aanlopen, van te den-
ken dat de overwinning in den ftryt van Apel-
les en Protogenes nergens anders in beftont, als
om een linie wat fynder als een ander te ma-
ken ; en indien Plinius , die ïig kwalyk uit-
drukt in deeze plaats, het in deezen laalkn zin
verftaan heeft; zo had hy weinig kennis van
de goede konlten , hoewel dat het anders h'gt is

te oordeelen dat hy dezelve zeer beminde.
De nydigheit, die zig doorgaans ten toon

ftelt onder lieden van de zelfde hanteering,
vond geen ingang in het herte van Apelles'
en zo hy tragte zig te doen uitmunten , 't was
ten opzigte van zyn konft, die hy erkende van
een groote uitgertrekthcit te zyn , en waar van
hy de glorie beminde. Van daar komt het dat
hy niet minder zorgvuldig was om het voor-
deel van zyn mededingers te bevorderen, als
dat van zyn eigen, want de bekwaamheit van
Protogenes gezien hebbende, zo vyzelde hy
zyn agting op by de Rodienfers , en betaalde
zyn werken onvergelykelyk meerder, als deze
Schilder de gewoonte had van teverkoopen.

Apelles was zeer omzigtig, maargemakke-
lyk in het geene hy aan den dag bragt, de vloei-

Gxaccjentheit , en de * bevalligheit die hy in zyn
Tafereelen verfpreide verhinderde de Waarheit
niet, die een Schilder aan de Natuur verbind,

ea
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cn hy maakte ïyn Conterfytzcls met lo veel

getrouheit, dat eeni^e Sterrengilzersgeeiizwa-

righeit vonden om iig daar van te dienen , en
den geboorten tyt van de Gefchilderde perzo-
nen daar uit naar te fpeuren.

Alcxander die ApcUes dikwils ging bezoe-
ken, door het vermaak dat iiy in zyn omme-
gang vond, nam het niet euvel dat Apelles
* zonder Eerbewyzing tegens hem fprak, cu*^^
deze Vorft had zelfs veel beleeftheit voor hem ,S°|^^cq
't geen hy betoonde ter geleegenheit van het

afbeeldzei van Campafpe, dat hy hem liet

maaken. Campafpe was zeer fchoon , en die

hy van al zyn MinnarefTen het mccüe bemin-
de; en gelyk Alexander zag dat zy meteen
zelfde ftraal het hart van Apelles getroffen

had, zo gaf hy haar aan hem over, daardoor
doende zien, zegt Plinius, niet alleen de toe-

geneegenheit die hy had voor dezen Schil-

der : maar naar dat hy de volken overwonnen
hadde, hy ook wift zig zeiven te overwinnen :

groot door zyn dapperheit, roept hy uit, maar
veel grooter nog door de heerfchappy dien hy
voerde over zyn Hertftogten.

Apelles Schilderde verfcheide maaien hett'ortra^t

t Conterfytzel van Alexander, en gelyk dezen
Monarch het niet konde goetv inden zyn af-

bceldzel te laaten mishandelen door de hand
van onwectendcn, zo liet hy een order uit-

gaan, by welke hy verbood aan alle Schilders
zyn \ afbeeldzel te maaken, uitgenomen den^^"""^^*
cénigen Apelles , door het zelfde gebod was
het maar alleen toegelaten aan Pyrgcteles zyn
beeltenis op de Medailles teGraveeren, en aan
Lylippus om het van metaal te gieten.

Al-
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Alhoewel dat Apelles zeer naauwkeurig was
in zyn werk, 20 wift hy hoe verre hy zyn ar-

beid te brengen had ïonder zyn Geeft af te

matten. Hy zeide eens fpreekende van Pro-
togenes, dat hy verftandig was, maar dat hy
dikwils de fchoone dingen bedorfdienhy maak-
te, om dat hy met gewelt dezelve logt te

verbeeteren; dat hy niet wift van zyn werk
af te fcheiden, dat het te Veel meer was te

vreezen als het te Weinig, en dat het zeer
wyfzelyk bedagt was wanneer men wift het
geen genoeg is.

Een vau zyn leerlingen hem een ftuk ver-
toonende om zyn gevoelen daar over te we-
ten, en deze Difcipel hem te gelyk zeggen-
de dat hy het zeer ras gedaan haddeen'maar
weinig tyts daar aan toegebragt. Ik zie het
wel zonder dat gy het my zegt ^ antwoorde
Apelles , en ik ben verwondert dut gy indien
zelfden korten tyt niefpsër van diergelyke zoor

t

gemaakt hebt.

Een ander Schilder hem laatende zien het
Tafereel van een Helena,daar hy grcte vlyt
toe hadde aangewend , en veel opgefchikt
met koftelyke Gefteentens , dien voerde hy
te gemoet: 0 myn f^riend^ hebt gy haar niet

fchoon knnnen maken
, gy hebt met nagelaten

om haar ryk te Schilderen.

Maar zo hy zyn gevoelen uitte met open-
hartigheit, hy ontfing dat van- andere op de-
zelfde wyze : en om alle vleijerye te vermy-
den , 20 ftelde hy zyn werken bloot aan 't

oordeel van de voorbygangers
,

zig daar ng-
tcr bedekt houdende om te hooren wat daar
van gezegt wierd , met gedagten om daar zyn

voor-
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voordcel mede te doeu. Het gebeurde dat een
Schoenmaker voorby het huis van Appelles
gaande, en vindende een Schildery aldus ten
toon geftelt , de vryheit nam om een Sandale
(ïynde een voctiool met banden zo als men ten
dien tyde hadde) over eenigenmifflag daaraan te

berispen, het w^elk aanitonts verandert wierd:
maar des anderen daags voorby dezelfde plaats
pafzeerende, heel opgeblazen van te zien dat
de Schilder met zyn berisping voordeel gedaan
hadde , beftont wyders te zeggen dat het been
niet wel gemaakt was : dat Apclles gaande
maakte om van agter ïyn fcherm te voorfchyn
te komen, en den Schoenmaker wel ftraffe-

lyk te zeggen, dat zyn oordeel niet verder had
te gaan als de Pantoffel ; dat vervolgens een
fpreekwoord geworden is. *JV^ futor Ultra
Crepidam^ ik en weet niet dat 'er veel Apel-
lefzen zyn hedendaags, maar van zulke Schoen-
makers zyner meêr als ooit.

Een ander bivk van de opregtigheit van A-
pelles,is,dat hy bekende dat Amphion hem te
boven ging in het ordineeren , en Afclepiodo-
rus in de regelmatigheit vandeteekeningrmaar

,

dat hy aan nicmant week voor de bevallig-
I heit, dat zyn begaaftheit inzonderheit was.
Wanneer hy befchoude de werken van groote

,

Schilders, lo prees hy daar in de fchoone de-

I

len, niaar hy vond daar niet in, zeide hy vry-

I

moedig die bevailigheit, die hy alleen wift te
ftrooijen over al het geene dat hy Schilderde.

Apelles heeft nooit op de muuren Gefchil-
dert, nog op iets anders dat men niet konde

H be-

* Schocnmakcï houd u by uw leeft^
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B'evfyclen voor het VerbrknHen. Hy wilde c3at

^e werken van brave Schilders köride vervoert

%erdéh van het eene land tót het andere , ni'et

Tionnende verdragen <iat één Schildéry altoos

Tüóeft behooren aan een Meefter; om dat de
Schilderkotift , ïeide hy , éeh génfiee'h "goet was
vóór dén'geheelen aardbodém.

Ph'nius maakt de befchryvingvahdé fchoon-

fte ftukk'éh van Apelles, menikhn vaiü derzel-

ver üitneehléiitheit öórdeeleh door d'en hoogen
prys' dith Hy daar vöör óntfirig: Want men be-

taalde 'heih zömryts hóndert talenten , ën dan
iéens 'ióridér telling en met overdaad.

'P R O T O G E N E S.

TpiRotögenes was van Canriüs , een ftadt van
Carien, onderhoóri'g aan Rhodüs, men

weet niet van zyh Meefter, nog wie Zyn ou-

ders zyn geweeft. H^r is waarfchytilyk jgenöeg

dat 'hy geen ander Meefter heeft igehad als de
ópenbaare vvérken , én dat zyn öüdêrs arin wa-
ren: ' w*aiit wat hem 'aanging ' hy vVas zo Wei-

'hig voorzien Vdn de^óederen deryortüin , dat

hy in den beginne gëhootza'akt Was van Sche-

pen <e Schilderèn om zyh leèveh'te onderhoü-

dèn. Zyn grbótfte eer^u'gt Was niet Öhi ryk

te worden, riiaar om'zrg bekwaaiii te'tn'aken.

Daarom leèfde hy ifgezondèrt vin 't gewoel
'der waereldt , om'te ittin'der afgètrokkcn te

werden' ih de 'Studiën die hy nóotzakelyk oor-

deelde' tot de Volthaiktheit Van zjh korift.

Hy vóèrde üittteéthèïi'de ïyn ftiïkk'en üit.

Apelles zeide van hein, dat hy van zyn werk
niet wift afte fcheiden , dat door ten grooten ar-

beid
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beid hy de fchoonheit verminderde , en zyn
Geeft affloofde. Hy wilde dat de Gefchilder-
de dingen fcheenen M^aar te zyn , enniet waar-
fchynelyk : aho door de moeite van zyn konft
verder te brengen , verbeeterde hy minder als

hy zoude hebben konnen doen.
Het allerbeftc van zyn werken was het Ta-

fereel van Jalyzus. Verfcheide Auteuren fpre-
ken daar van zonder de befchryving daar van
te doen, en zonder te z^gen wie deze jaly-
zus was , welke eenige hebben gelooft dat het
een beroemt Jager is geweeft.

Geduurende zeven jaren dat Protogenes
doorbragt met dit ftuk te Schilderen, nam hy
niet anders tot zyn voedzel als Boonen gekookt
in 't water, dat hem diende voor eetcn en
drinken, om dat deeze eenvoudige en lugtigc
fpyze hem de vryheit van zyn inbeelding in 't

geheel liet.

Apelles dit werk gezien hebbaide, ftond
daar over zo verbajift dat hy een ^eruimen tyt

Sprakeloos bleef, geen fpreekwyze weetende
om uit te drukken het denkbeeld van fchoon-
heit, dat dit Schildery in zyn G-eeft gevormt
had. Dat was dat zelfde Tafereel dat de ftadt

Rhodus verloftê als de Koning Demetrius het
belcegert hield , om dat hy de ftadt niet kon-
nende inneemen,als van dien kant daar Proto-
genes arbeide, en ailwaar die Prins had voor-
genomen het vuöt daar in le werpen , evenwel
wilde hy liever van zyn overwinning af ftaan,
als zo een fchoon ftuk te doen verderven.

Protogenes had zyn Schilderwinkel in ee©
Tuin in de voorftadt van 'Rhodus, dat is on-
^er het leeger van de vyantlen, zonder dat het

H i ge-
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gerugt der wapenen bekwaam was om hcra

van zyn werk af te trekken. En de Koning

hem hebbende ontboden , en gevraagc met wat

verzeekertheit hy aldus konde Schilderen in

een buiten plaats van een beleegerde ftadt, 2(

antwoorde hy , dat hy wel wilt dat de oof lot;

die de Koning ondernomen had was tegen de

Rhodienzcrs, en niet tegen de konden, dit

v?rpligte de Koning om hem wagters te geven

voor zyn veiligheit, wel blyde zynde dat hy

deeze wyze hand konde behouden en bewaa-

ren.

Aulus Gellius verhaalt dat de Rhodienzer

geduurende de beleegaring van hun fladt ee?i

gezantfchap aan Demetrius zonden, om hen:,

te bidden dit Tafereel van Jalyzus voor 't vei

derf te behoeden , hem voor oc^gen ftellende-

^dat indien hy overwinnaar wierd
,
hy met dit

ongemeene werkftuk zyn zeegepraal konde

verfieren ; en ingevalle hy genootzaakt was de

beleegering op te breeken , men hem zoude

verwyten , dat hen niet hebbende konnen ver-

winnen, hy zyn wapenen tegens Protogenes

gekeert hadde ; dit vreedzaain aangchoort heb-

bende uit den mond van de Gezanten, zo deed

hy zyn leeger te rugge trekken , fparendedoor

dit middel het Tafereel van Jalyzus en de (kdt

Rhodus.
Ik en zal hier niet verhaalcn dien gedenk-

waardigen ftryd om het befte tufzen Apelles

en Protogenes , de Leezer zal dat reeds ge-

zien hebben in het leven van Apelles : ik zal

hier alleenlyk byvocgen dat deeze laafte ge-

vraagt hebbende aan Protogenes, hoeveel hy

lie wel liet bctaalen voor zyn Schilderyen?
" en
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en Protogenes hem hebbende geantwoord een

zeer geringe zomme, volgens het droevig lot

der gener die gedwongen zyn te arbeiden om
hun keven te onderhouden, Apelles geraakt

van de ongeregtigheit dic men deede aan de

fchoonheit van zyn werken, betaalde hem vyf-

tig talenten voor één éénig ftuk Schildery,

doende het gerugt lopen dat hy het wilde doen

:
doorgaan en verkopen voor zyn eigen handen

\ werk. Dit deed de oogen open aan de Rho-

dienzers om de verdiende .van Protogenes te

zien, en deed hun het Schildery uit de handen

van Apelles breeken dat hy gekogt haddc,

maar die het niet afftont als naar dat zy den

prys vermeerdert hadde,

Plinius zegt dat deze Schilder ook in de

Beeldhouwery is bezig geweeft : zo gy meer-

der wilt weten van de werken van Protogenes

kund gy het in dezen Auteur nazien, dewelke

van hem fpreekt, alzo wel als van verfcheide

andere voorname Schilders. Ik zal alleenlyk

hier byvoegen een plaats van Quintilianus,

waar in men de bezondcre bekwaamheden ziet

van zes befaamde Schilders. Protogenes , zegt

hy , munte uit door de naauivkeurige uitvoering
;

Pamphilus en Melattthius door de Ordinantie;

Antiphihis door de gemakkelykheit ; Jheon van

Samos door de rykJoeit van zyn gedagten\ ^P^l-

\
les door de bevalUgheit en de vernuftige vindin-

gen.

Plinius zegt dat de voorname Schilders van

die tyden hen niet dienden als van de vier hooft

i Gouleuren , daar zy alle de andere tempara-

menten uit vonden 't Is hier de plaats niet

om daar over te redeneeren, niet meêr als over

I
H 3 de
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de vergclyking van de Antike Schilderkon ft

»Mo. met de * heoendaagie. Men kan alleenlyk

demc leggen dat indien het Schilderen met Olyverf,

dat ïeder 2 fo jaren eerft is in gebruik gebragt,

een groot voordeel heeft boven de waterverf

om de gemakkelykheit van Schilderen, en de

houding van deCouleurcn; dat de oude nog-
tans een Vernis hebben gehad die kragt aan

hun bruine Coulenren gaf, en\^at hun wit

tEda- veel witter en | kragtij^er was als het onze.
unt. Invoegen dat door dit middel meêr ruimte

hebbende in de verminderingen van ligt en

bruin , zo hebben zy zeekere voorwerpen kon-
nen naar volgen met meêr kragt en waarheit,

dat men nu niet doen kan door het middel

van de Oly. Titiaan heeft dit voordeel wel
geweeten, zig willende daar van dienen in ee-

nige ftukken waar in hy het wit gebruikte met
water getempert, maar de vcrfchilligheit van

decze twee wyze van 't gebruik der Verven,
deed aan Titiaan den lult haaft overgaan van

deze handeling.

Ik zal verder neggen van de Schilders en

Reeldfnyders van die tyden , dat zy erkennen-

de dat 'er geen werk zo volkomen was, waar

by men niet altoos iets tot meerder Volmaakt-
heit zoude konnen byvoegen, en derhalven

ornzigtig waren in het ftellen van hunne na-

men , om daar nevens uit te drukken dat

het werk niet geheel gedaan was , al haddea

2,y al hun vermogen daar aan te kofte gelegt

:

Men ziet diergclyke voorbeelden op de Griek-

ze Stattten of Praalbeelden
,
op dewelke men

vind, by voorbeeld: Glicon van Atheenen^

maakte dit werk; Praxiteks maakte ét werk;

Athe-



der Griekze Schilders^ I ip

Jthemdorus, Lyjtppfts, ^c, maakte dit luerk,

en niet k^fift k^t geyiiiaakt.

Veel lieden lyn hedenc^ags 5;o fchpom-

agtig niet , eri zyn wel verre van te gèloven

dat hup werk gebrekl^elyk is , en het geen dat

uit hun handen komt niet en ïoude zyn in de

uiterfte Volmaaktbeit,

H 4 III. BOEK.
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III BOE K.

Het Leven der Schilders van Romen
en Florencen.

C I M A B U É.

DE Edele konften inltalienuitgebluft doot
den inval der vreemde Volken, lo liet

de raad van Florencen Schilders komen uit

Griekenland om die konft in Tofcanen te her-

ftellen , en Cimabué wierd hun eerde Difci-

pel. Deze Schilder was van Edelen huize van
Florencen ; zyn ouders bemerkende zyn ge-
iieigtheit voor de Wetenfchappen', lieten hem
daar in volherden. Hy oeffende zig eénigen tyt

:

maar op de aankomft van Griekze Schilders

verwakkerde zyn neiging, en zonder langer
beraad gaf hy zig ten eenemaal aan de Schil

-

derkonft over. De ongemeene voortgang dien
hy deede vermeerderde zyn kloekmoedigheit,
en verkreeg daar door zo veel agting, dat Ka-
rel de I. Koning van Napels , trekkende door
Florencen , Cimabué met zyn bezoek Ver-
eerde, het voor een groot onthaal agtende de
werken van dezen Schilder gezien te hebben.
Men ziet daar van nog eenige overblyfzels t€

Florencen. Hy Schilderde, volgens 't gebruik
van dien tyt , in Frefco en in waterverven

:

te Schilderen metOly was doen nog niet uitge-

vonden. Hy vcrftont ook de Bouvvkonftv Hy
is
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i$ geftorven in 't jaar 1 30Q. out 70 jaren , en
had Giotto tot zyn Uifcipel,

A N DREAS TAFFI.

VAn Florencen, maakte 2,ig aanzienelylc

door een nieuwe zoort van Schilderen.

Hy verliet Florencen om naar Venetien tc

gaan, al aar men eenige Grieken ontboden
hadde, gelyk men te Florencen hadde gedaan,

Zy werkten in * Mofaique iri de Kerk van S,

Marcus. Andreas maakte vrindfchap met hen
lieden , onder anderen met een genaamt Ap-
pollonius, dien hy mede bragt naar Floren-

cen , van vs^ien hy leerde het geheim en de be-

handeling van dit zoort van Schilderwerk , dat

I aangenaam was weegens de nieuwigheit, en
bekoorlyk ter oorzaak van zyn duurzaamheit.

Zy maakten te zamen verfcheideHitlorienvan

de Heillige Schrift in de Kerk van S. Jan , en
deze werken (telden hen in agting. Maar hy
maakte iets waar door hy veel eere verkree-

gen heeft en een groote vergelding van 't ge-

meen : Dit was een Chriftus beeld van de

hoogte van zeeven ellen, dat hy met groote

vlyt had uitgevoert. De lof dien hy daar van

hadde verltrekten hem tot groot nadeel , want
lig ziende van al de waereldt geè.rt, zo ver-

onagtzaamde hy de moeite die de kond ver-

eift, om niet méér te denken als om geit te

winnen daar hy zeer begeerig naar was Zyn
werken verwekten de Naaryver van Gaddo

U s Gaddi

* Een zckei flag van ingeleit wcik van Gecouleur^e

fieentjcs.
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Gaddi en Giotto, en het was als. een laad dat

verfcheide Schilders in Tofcanen voortbragt.

Hy is gcftorven oud 8 1 jaren , in 't jaar 1 294.

GADDO GADDI.

VAn Florencen, begaf ilgapn^t ^ofait^ue

^

waar door hy veel agting in Romen en in

Tofcanen verkreeg, om dat hy beter tekende

als al de andere Schilders van tyn tyt. Naar
veel groote werken in verfcheide pla^tften ge-

maakt te hebben
,
%o keerde hy weder naar Flo-

rencen, alwaar hy kleene dingen maakte om te

ruften van zyn voorige werken, Hy bediende

lig, te weeten m de Mofaique^ van E'yerfchalen

die hy verfcheide Couleuren wift te verwen

,

daar hy met veel gedult gebruik van maakte

,

hy ftorf in *t ja^r 131 2. oud 73 jaren.

MARQARITONE.
GEboortig v^n Areiïo in 't Tofcaanie^

vvas Schilder en Beeldfnyder. Paus Urba-

nu^' de IV. Het hem eenige ftukken maaken
ip S. Peters Kerk , en Gregorius de X in het

ftedeken Arezïp overleden lynde , %o (telden de

inwDonders hem te werk om deBecldhouwe-

ry tot de Grafftede van deten Paus te maken

;

<}eie gelegentheit diende aan Margaritone om
%p ^pen xien in een lelfde plaats de tekenen

van ïyii bekwaamheit %o wel in het een als het

mildert want hy verfiercie nriet verfchei4e Schil-

dery.en de Capelle alvy^aar het IVIarmér beeld

ftont dat hy gemaakt haddcv Hy ftorf oud 77
jaren.

GIOTTO
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- G I O T T O.

GEboren in een dorp naar by Florencen,
iiy heeft veel toegebragt tot voortzetting

van dc Schilderkonft, Zyn gedagtenis is nog
in wexen, niet alleenlyk door het groote Ta-
fereel van Mofaique dat boven het Portaal i?

van S. Peters Kerk te Romen , dat Bencdlc-

tus de IX. hem liet maken, endoor den lof

die de Poëeten van zyn tyt hem gegeven hebr

ben: maar daar en boven door zyn Afbeeldzei

van Marmer dat de Florentynen op zyn Graf
hebben geftelt. Het Italiaanze fpreekwoord

,

Tu fei piu rondo ché fO di Giutto
, daar meq

zig van dient om uit te drukken een boers of
piomp menfch, is herkomllig daar van dat de

Paus Benediélus de IX. oordelen willende van
de bekwaamheit van de Schilders van Floren^
een , die als doen in agting w^aren , iemanf van
zyn Hovelingen daar naar toe zond om van
een ieder van hen een tekening mede te bren^

gen ; deze Perzoon zig vervoegt hebbende by

Giotto, maakte die voor hem een volkomep
rond met de punt van 't Pinceel, met eentre^

van de hand : zie daar zeide hy brengt dat aan

ifn Paus , en zeg hem dat gy het hebt ziep

Is dat de teekening die ik van u eifze , ant-

VV^.oorde de andere. Ga Jlegts heenen hernam
(aiotto ; Ik Zegge u dat zyn Heilligheit niet an-

ders begeert.

Het was ook daarom dat de Paus hem ver-

fkoor boven de anderen , en hem teRomen ont«

bood , alwaar hy onder andere dingen dat öuk
' van
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van Mofalque maakte , waar van wy boven

hebben gemeld , het vetbceld S. Pieters Scheep-

ken , in gevaar van te vergaan ; het is bekent

by alle Schilders onder den naam van laNave

del Giotto. Deze Hiftorie van den ronden trek

van Giotto geeft te kennen dat in die tyden de

ftoutheit van de hand het grootfte deel had in

de agting , die men voor de Schiideryen en Schil-

ders hadde, en dat de opregte grondregels van

höt Coloriet weinig of niet bekent waren.

Giotto heeftin veel plaatfzen Gefchildert: te

Florencen, tePifa, te Romen, Avignon,Na-

pels en andere plaatfien van Italien ,
hy over-

leed in 't jaar 1 336. out 60 jaren, en had ver-

fcheide Difcipelen, gelyk men in 't vervolg

ïien zal.

BONAMICO BUFALMACO.

VAn Florencen , was geeftig in ïyn Ordi-

nantiën en vrolyk van ommegang.

Ferwyl hy in een Nonne Kloofter het leven

van J. C. Schilderde, en eens daar in komen-

de liegt gekleet zynde ,
vroegen hem de Gee-

ftelyke zufters waarom dat de Meefterxelfniet

kwam werken, hy antwoorde dat hy aanftonts

komen zoude. Ondertufzen (telde hy een fi-

guur toe van twee doelen en een pot daar bo-

ven op, dit bedekkende met een Mamel en

boet, zette hy deze figuur naar de zyde van het

werk. De Nonnetjes weinig tyts daar na

wederkomende, verwondert dezen nieuwen

konilenaar te zien , zeide hy hen dat dit de

Mecfter was. Zy Heden in deze klugt behagen

fcheppcnde leerden ook indeiuelventytdathet
kleed
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kleed niet doet tot de bekwaamheit van den

Man.
Op een anderen tyt Schilderende voor dén

Bifichop van Arcï2o, 20 bevond hy dik wils

op zyn wederkomen tot den arbeid dat de Pin^

celen waren verftrooit , en lyn werk beklad

,

waar over hy ïeer vergramtwas : engelykalla

de huisgenoten hen ontfchuldigden , 20 wilde

hy verfpieden wien het was die hem deze pots

fpeelde, zynde een lekeren dag vroeg vanzyn

werk gefcheiden , en geen vierendeel unrs weg
geweed 2ag hy een Aap op zyn beurt de Pin-

celen nemen daar hy al mede bedorven zoude

hebbe wat hy gemaakt hadde, zo Bufalmaco

het hem niet belet hadde.

Een van zyn vrinden
,
genaamt Bruno ,

vraag-

de hem raad hoe- dat hy de gemoets neigingen

in de Beelden beft zoude konnen uitdrukken erï

door wat middel , Bufalmaco leide hem dat

hy niet anders hadde te doen als de woorden

uit den mond van de figuuren te laten gaan

,

door het middel van rolletjes met gefchreeven

woorden , Bruno geloofde dezen raad ter goeder *

trouw , dien hy niet als uit kortswyl gegeeven

hadde, en bediende zig in vervolg daar van, g.elyk

ook 70ttelyk verfcheide Schilders na hem
gedaan hebben, die om Bruno te verbeeteren,

voegden de antwoorden op de vragen, onder

hun Beelden een zeeker flag van zamenfpraak

vertonende. Bufalmsfco ftorf in 't jaar 1340.

STE-
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STEFANO VAN FLORENCEN

È N

PIETRO LAURATI.
VAN S I E N N A.

DIfcipelen van Giotto, ^yti de eerfle ga-

weeft die agt hebben gegeeven om het

naakte h'ghaam onder de klederen aan te v^^yzen
^

en veel regelmatiger de PerfpeÊtive waar te ne-

men. Stefano heeft gearbeid te Florencen , te

Pifa en te Affife, en Laurati te Sienna en tc

Arezzo. Stefano overleed in 't jaar 1 35-0. oud

49 jaren.

AMBROSIO LORENZETTI.

VAN SIENNA,
EN PIETRO CAVALLINI.

VAn Romen, waren DIfcipelen van Giot-

to. Lórenzetti voegde by de Schilderkonft

de Studie van de goede Letteren en de Philo-

fophie, en was de eerfte die onweér Schilder-

de, den regen en de kragt van den wind uitbeel-

den, hy ftorf oud 83 jaren. Cavallini , die

Schilder en Beeldhouwer was , heeft onder an-

dere dingen het Crucifix gemaakt dat in S.

Pauwels kerk te Rome is, en 't welk men
zegt, dat tegen S. Brigitta gefproken .heeft.

Deie Schilder was aangezien als een Heillig,

ter
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ter oonaak van zyn ootmoed en Godvrugtig-
heid. Hy ts begraven in dezelfde kerk van t».

Paulus, gelecft hebbende 85 jaren.

S I M O N M E M M I

VAn Sienna , heeft den voortgang Van de
tekenkonft kragtig vermeerdert. Hy had

veel Geeft, en maakte goede Conterfytzels

:

En dewyl hy ^root vrint v/as van den Poëet
Petrarca, 2,0 Schilderde hy voor hem de fcho-
ne L A u R A, hy ïtorf in 't jaar 1 345-. oud 60
jaren

, hy had een broeder genaamt Lippo die
overleed in 't jaar 13 5- 7.

TABEO 'Dl G A^DDO GADDI,

EN ANGELO GADDI zynZoon.

H Ebben alle beide in de manier van Giotto
gefchildert, wiens Difcipelen zy waren.

Angelo heeft ïeer getragt om de Hertstogten
uit te drukken

,
hy was verftandig in zyn In-

yentien. Een goet A;:chite(ft, en hy is 't die

Boumeefter is geweeft van de Tooren van
Saitéia Maria del Fiore^ en de brug over de
Arno te Florencen. Hy ftorf in 't jaar 1350.
oud 5-0 jaren.

THOMAS GIOTTINO.

Oon en Difcipel van Stefano, waar van
wy boven hebben gefproken ; en om dat

hy mede Difcipel van Giotto geweeft hadde,
%o wierd hy Giottino genaamt. Hy was ver-

ftan-
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ftandigcr als ïynMeefters. Maar de al te grote

vuurigheit van zyn Geeft, die zyn lighaamver-

-ï^wakte, liet hem niet toe zyn hóoge vlugt

die hy genomen had te vervolgen. Hy heeft

veel Gelchildert te Florencen, en hy liorf

uitgeput van Geeften en kragtenin'tjaar I35-Ó-.

oud 32 jaaren.

ANDRE ORGAGNA
Vh.x\ Florencen, had in ïyn jonkheit het

Beeldhouwen gcleert , en hy was behal-

Ven dat Poëet en Architcél: : .
2yn vernuft was

vrugtbaar , en 2yn manier was ten naafterf by

als die van de andere Schilders van zyn tyt.

Het nieefte deel lyner werken ïyn te Pifa ; in

het algemeen oordeel dat hy Gefchildcrt heeft

verbeelde hy ïyne vrinden in den Heemel en

ïyn vyanden in de helle. Hy ftorf in 't jaar

1389. oud 60 jaren,

L I P P O

VAn Florencen , heeft 5,ig laat aan de konft
begeeven , liet daarom niet naar door de

•fchranderheit van ïyn Geeft om 2ig tot een be-

kwaam man te maken Hy is deeerftegeweeft

die ïyn kundigheit heeft doen zien in het Co-
loriet.

,
Hy had een Proces, in het welke hy

2eer hartnekkig was, en eens hebbende iyn
party door woorden fmadelyk bejeegent, 20
wagte hem deeze des avonts op den hoek van
een ftraat , hem een fteek met een degen toe-

brengende dwers door het lighaam, waarop
de doodt volgde omtrent het jaar 141 s-

.LEOH



nidn Rme en Fhrencen, iz$

Leon baptista alêerti,

t" Jh Eedelen huize van Florencen, had een^ uitgeftrektcn grooten Geeft, dien hy ge-
kweekt had door de kenniTze van de goedeLette-
ren en de*Wiskonltige weetenfchappen.Hywas

fJ'n^fAC^T^^'''
zeer^eoefFent, Schilde- Z5«.

ren, üeeldfnyden , en Bouwkunde, hy heeft quc*;
met heel veel bekwaamheit van alle drie in 't
Latyn gefchreeven. Zyn groote opmerking
heeft hem niet toegelaten iets zeer aanzienelyks
van lyn Schilderkonft aan de waereld te to-
nen. Maai- om dat hy een Vrind was van Paus
Nicolaas den V. overleden in 't jaar 1447. 20
gebruikte hem die tot zyn Gebouwen, van de
welke men zommige nog ziet met verwondc-
nng. Hy heeft ook van de Arithmetica ge-
Ichreeven eii eenigc werken fakende het Bor-
gerlyk leevén.

PIETRO DELLA FRANCESCA.
'

T T?^ X?"
^^^^ Florencen

, had behagen
>^ m Nagten en gevegten te verbeelden. De
Rius Nicolaas de V. ftelde hem san 't Schil-
deren in 't Vaticaan: daar hy onder anderen
t'.vee ftukkcn maakte, die afgeworpen wierden
cJüor laft van Julius den II. om plaats te maken
voor twee anderen , die Raphaël Schilderde van
t ivliracel van 't Sacremcnt gebeurt te Bolfe-
ne en S. Petrus in de gevangenis. Hy heeft
veel Conterfytzels Gefchildert, en van de A-
tithmetica en Geometrie gefchreeven. Hv
had tot Difcipelen Laurentino p'An-

^ G h L O
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Gf LO van Arczzo, en Lucas Signo-
K t LL I.

Onckr het Pausfchap van den zelfden Nico -

laas den V. arbeide te Romen en in verfchcide

andere fteden van Italië ettelykc Schilders, die

als doen in agting waren , als Giovanni d'a

PONTfc- , AgnOLO GADDI , BeRNA de SlENNA
,

Ducio, Jacomo Cassentino, Spinello,

Antosio Venetiano, Gerardo Starn!-

NA die in Spanjen ging werken, Lorenzo
een Geeftelyke van Camaldoli , Taddeo
Bartolo, Lorenzo Bicci, Paolo by ge

naamt Uccello, om dat hy heel wel vogc

len Schilderde; Masaccio, die zig ondcr-

fcheide van de anderen door den goeden aart

,

dien
,
hy te voorfchyn deed komen in zyn Huk-

ken: en alhoewel hy op zyn twe-en-twintigftc

jaar gcltorven is nogtans hebben zyn werken

daarom niet naargelaten de oogen van de ver-

ftandigen te openen , die na hem zyn gevolgt.

Hy overleed in 't jaar 1 443. Laurentino
j)'a n g e l O ,

Difcipel van P i e t r o d e l l a
FrancescA, en verfcheide anderen onder

dewelke Joan Angeli verdient gedagt te v/or-

den.

JOAN ANGELI van FIESOLE.

MOnnik van S. Dominicus , niaaktc zig

aanzienelyk door zyn Schilderkonft

:

maar nog meêr door zyn yvcrige Godsvrugt,

en zyn zo diepe nedrigheit, dat hy het Aards-

bisdom van Florencen weigerde dat Nicolaas

de V. hem aanbood. Deze Paus gebruikte hem

voor de Schildervi^erkcn van zyn Capcl, cn
dee4-
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deed hem eenigc werken in miniatuur maken
in de Kerkboeken.

In zyn befte ftukken beging hy dikwils gro-
ve mifflagen

, om de loftuitingen te matigen
die hy had konnen hopen. Hy begaf 7ig nim-
mer aan zyn werk ten ware hy eerft dendienft
gedaan hadde. Hy heeft veel gearbeid te Ro-
men en te Florencen, en de onderwerpen van
2yn Tafereelen waren altoos Geeftelyk. Wan-
neer het hem voor kwam om een kruis te
Schilderen , zo was het nooit zonder tranen te
ftorten. En zyn bekwaamheit en zagtmoedig-
heit deed hem veel Difcipelcn hebben. Hy
overleed in 't jaar 145-5'. oud 68 jaren , en
wicrd begraven in S. Maria te Minerva, daar
men van Marmer zyn Afbeeldzcl en Grafftedc
iict.

PHILIPPO LIPPI.

VAn Florencen , deeze maakte van 't

Monneke leven een heel ander gebruik
als Joan Angeli daar wy van verhaalt hebben

:

want van zyn agt jaar af opgcvoet in een Car-
mclietcr Kloofter trok hy de kap aan op zyn
zeftiende, onderwyl gebeurde het dat Masac-
cio, de Capelle Schilderende in het zelfde
Convent , en Lippi hem hebbende verfcheide-
malen zien werken, deeze zo een groote drift
voor de Schüderkonft beving; dat hy zig met
grootcn ernft tot het teeken eii begaf, de groote
gemakkelykheit die hy daar in ontmoete ver-
wakkerde de begaaftheit die hy voor deeze
konft hadde, en belette zyn voortgang in de
Studie van de Letteren en de oefFening van 't

I 3, Kloo-
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Kloofter leeveii. De lof van Mafaccto^ die

door zyn nieuwe manier een grooten roem ver-

kreeg , verdubbelde zodanig de aanvegting die

hy had om de kap te verlaten, datdezegewel-

dige neiging oorzaak was dathy het Kloofter uit-

liep. En den weg nemende naar Mar Ca
d'Ancona, vond hy daar eenige van zyn

vrinden, met dewelke hy zig op een vaartuig

begaf, om met elkander wat vermaak te ne-

men, dog wierden in Zee van dc Rooversge-

tiomcn en in Barbaryen opgebragt. Hier had

hy veel te lyden geduurende agtien maanden,

tot dat hem eens de luft aankwam om zyn Pa-

troon met een houtskool op een muur uit te

tekenen, naar het denkbeeld dat hy by zig zelf

hadde, tot verwondering door degelykenisdic

men daar in vond. Dat vermurwde het hart

van den Patroon , die na dat hy hem nog ee-

nige Conterfytzels had laten maken , hem in vry-

heit ftclde. Van daar geraakteLippi te Napel s

,

alwaar de Koning Alphonfus hem gebruikte

in 't Schilderen: maar de liefde tot zyn Va-

derlant deed hem naar Florencen wederkeeren.

Hier werkte hy voor den Hertog Cofmus de

Medicis, wiens genegentheit hy won, en die

hem veel dingen liet maken. Dewyl de liefde

tot vrouwen hem van zyn werk aftrok en tc

veel van zyn lyt deed verzuimen , wierd de

Hertog zo ongeduldig om een (tuk gedaan te

ïien dat hy aan hem geordonneert had te ma-

ken ; dat hy hem in zyn Kamer liet opfluiten

om 'hem te nootzaken tot Schilderen, hem van

alles overvloedig verzorgende. Lippi naar ver-

loop van twee dagen fnect zyn flaaplakcnsaan

ftuk-
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ftukkcn,en liet zig daar mede af doorzynven-
fter , en fteldc zig in vryheit.

Een borger van Florencen, liet hem vervol-
gens een Schildcry maken van een Mariebeeld
voor een Nonne klooftcr waar in eenfchoone
jonge Dogter opgeflotcn was. De Pater en de
Geeftelyke van 't Convent ftonden hem gaarne
toe , om zig van deze Dogter voor model te

dienen. Als hy haar Schilderde
,
zig vindende

met haar alleen, heeft hy haar door zyn woor-
den verleid, het werk gedaan zynde, voerde
hy deze Dogter weg, die daar mede tevreden
was

,
hy heeft by haar een Zoon gehad Philippi

gcnaamt, die ook Schilder wicrd.

Eenigen tyt daarna, Schilderendein een kerk
van Spolete, wierd hy op een Vrouw vcrlieft,

en al te hartnekkig zyn Minnehandel vervol-

gende, verwerpende al Ie waarfchouwing, wierd,

hy van de vrinden dezer Vrouwe vergeevcn in

't jaar 1468. en 't zeven en vyfrigfte zyns ou-
derdoms.
De groot Hertog liet voor hem een Mar^

mere Graffteê maken , en Atigelus Politianus

fchreef zyn Graffchrift in Latynze verzen.

Alle de voorgaande Schilders hebben het ge-
heim niet geweeten van met Oly te Schilderen

,

zy Schilderde in Frefco of met waterverv , cn
in dit laatfte zoort van Schilderwerk temperden
zy hun Verven, dan met Eywit, dan eens met
Gomwater, of gefmolten Lym.

ANTONELLO van MESSINA.

AL20 gcnaamt om dat hy van MclTinu
was, hy is de eerfte van de Italianen

1 3 weed
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weert die met Oly Gefchildcrt heeft. Eenige

ïaken te Napels hebbende teverrigten, ïaghy

daar een ftuk Schildery dat de Koning Alphon-

fus onlangs uit Vlaanderen hadde ontfangen:

hy was verbaalVvan de levcndigheit, de kragt

en de zagtigheit van de Couleuren van dit Ta-

fereel ; en te meer om dat hy 2ag daimen het

met water konde afwafxeo ïonder het uit te

wiflen, hy verliet al lyn belangen om Jan van

Eik, die men hem geiegt hadde den maker van

dit rtuk te 2yn , te i3rugge te gaan vinden. Hy
vereerde hem een menigte van Italiaanse teke-

ningen , en won xodanig xyn geneegenhcit

door rekkelykheit en beleefden ommegang, dat

hy van hem het geheim leerde vandeOlyverv.

Antonello gevoelde zig ^o verpligt ,
dat hy

wilde te Brugge blyven woonen geduurende

het leven van jan van Eik. Maar na de doodt

van deeien Schilder keerde hy te rug naar lyn

Vaderlandt, vervolgens ïette hy lig te Vene-

ticn neder, daar hy overleed, alwaar menzyn

Graffchrift ïiet dat zyn lof behelft.

Hy hadde onder andere Difcipelen een it-

keren Dominico , aan denwclken hy uit erken-

tenifxe van zyn Vrindfchap xyn geheim declag-

tig maakte. Deze Dominico wierd om eenige

W-erken ontboden te Florencen: daar hy vond

And RE DEL Castagno, die van een

Boer een Schilder was geworden , die ziende

de agting in het welke deze nieuwe wyze van

Schilderen gehouden wicrd , alles in 't werk

ftelde van beh'eving en onderwerping daar hy toe

in flaat was , om met deze looshcit de vrindfchap

van Dominico , en daar door deze nieuwe

uitvinding magtig te worden. Hy bereikte zyn
oog.
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oogmerk, Dominico beminde hem, woonde
met hem te -/.amen , ontdekte hem alles wat hy
wift, maakende hem deelgenoot van lyn on-

derhanden hebbende dingen. Maar de begeerte

tot winft liet Andre niet lang in ruft, hybragt

ïig in 't hooft dat indien hy alleen was, al het

voordeel van Dominico op hem T-oude ko-

men, en zonder te overweegen dat hy van den

anderen kant de bekwaamheit niet had , nam
hy voor om zig van 2yn weldoendef te ont-

doen Om dit uit te voeren nam hy hem waar
op een avond op den hoek van een ftraat, en
hem gewond hebbende, keerde hy aanflonts

weder naar lyn kamer , houdende 7,ig beïig

met iets te doen, gelyk als of hy niet eens wa-
re uitgewecft. Hy had hem den ftoot lo behen-

dig toegebragt, dat Dominico niet gek ent heb«

bende xyn Moordenaar, 2ig liet dragen by
dezen wreeden vrind om van hem nog hulp te

ontfangen , en ftorf in lyn armen. Deze
moort zoude met Andreas begraven zyn ge-

weeft , ten waare hy het zeiver niet hadde uit-

gcbragt op zyn doodbedde. Het v/as deze

Andreas, die, om dat hy te Florencen Schil-

derde tegen het Palais van den Podefta ofOp-
perregter , door ordre van de Republicc , de Exe-
cutie van de t'zamen gezwoornen die aange-

fpannen hadden tegen het huis van Medicis,
in 't vervolg geheeten wierd, /Indrea degrim-
piccat't.

In dezen zelfden tyt waaren in Italien bezig

ViTTORg Pisang, die een goet Werkmce-
fter was ui 't Stempelznyden.

Gentile d'e Fabriano , diedoor den Paus

Martinus den V. wierd te werk geftclt te St,

I 4 Joan
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Joan Latcran, en die op xyn 80 jaar, over-
leed.

Laurenzo Costa , die Schilderde te Bor
logne en te Ferrare, en die voor Difcipelcn
had Dosso en Hercole van Ferrare.
CosMO RossELLi, dic in 't Vaticaan Schil-

derde voor Sixtiis den IV. en die overleed oud
68 jaren, A. 148-^.

POMINICO GHIRLANDAIO.

"CLoRENTYN, vv^as ccrft een Goudfmidt

,

dog 21" J meer met teekenen beiig houdende
als de gemeene werken van dexe hantteering

Vereiften, gaf hy zig geheel over aan de gewel-
dige neiging die hy voor de Schilderkon 11: had.

Hy wierd bekwaam : maar 2yn voornaamfte
agting komt 2,0 veel niet door xyn werken,
als om dat hy den Meefter van den grooten
Michel A.ngelo geweefi: is, hy ftorf in 't jaar
J493. oud 44 jaren. Hy hadde drie ïoonen,
die alle drie Schilders waren: David, Bene-
detto en Rodolphi.

ANDREA VERROCHIO.

jCLoRENTï'N-, verftond te gelyk het Gondr
fmcden; de Geometrie, de Perfpcflive,

het Graveeren, deMufieq, het Schilderen en
Beeldhouwen. In der waarheit 2yn Schildcryen

waren hard Gcichildert, en 2yn Couleuren
flegt genoeg verdaan: Maar hy was wys in

de tekenkonft, en bevallig in de beweegin-
gen van 7,yn Tronien, inzondcrhcit van vrou-r

wen, Hy had vee] met de Pen gcteekeiit, die

hy
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hy leer wel handelde. Hy vond het middel
om af te gieten met Pleifter de aangczigten van
doode menflen, en de leevcnde om hun Por-

I

trettcn te maken ; invoege dat dit in zyn tyt

\
veel in gebruik was Hy vergenoegde zig niet

\
met de waarfchynelykheit der dingen

,
hy wil-

I

de die doorgronden, en door Wiskonftige on-,

i

dervir^diqgen zyn voorneemens uitvoeren. En
dewyl hy een goct Paart kqnde maken, en dat
hy de konft wifl: van 't Metaal gieten , zo wil-
den de Veneetzianen zig van hem bedienen

,om te doen opregten een Beeld te Paarde van
kooper, ter eerevanBartholomeovan Bérgamo,

I

aan wien zy toe eigenden den voorfpoet van
' hunne wapenen,

Hy maakte het model in 't groot van was:
maar een ander voor hem aangenomen zynde,
om het werk te gieten , zo vatte hy daar zo veel
fpyt over op , dat hy het hooft en de beenen
van zyn model aan ftukken floeg, en nam de
vlugt. pe Raad v^n Venetien deed hem ver-
geefs vervolgen, hetgerugt loopende, dat m-.
dien men hem kreeg het zyn hooft zoude kos-
ten, i^o fchrecf hy antwoord op deze bedrei-
ging, dat indien men hem het hooft affloeg

,

het hen onmoogelyk zoude zyn een ander tc
maken, in plaats dat hy gemakkelyk aan 't

model van zyn Paart een nieuw hooft konde
aanzetten, veel fchoonder als het eerfte. Dit
geeftig antwoord maakte zyn vreede, maarhy
genoot het vermaak niet om het Paart op zyn
plaats te ftelleri: want door het gieten verhit
ïynde overviel hem een Pleuris, daaraan hy
overleed

T
in 't jaar 14SS. out zes en vyfti^

j'ien. Leonard da Vincr en Pretro Pe-
I S rugiuQ
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rugino ,
ïyn Difcipelcn van hem ge-

wecft.

PHILIPPO LIPPI.

De Zoon.

FLoRENTYN, was dc ïoon van Philippo

Lippi waar van wy gefprookcn hebben , en

Difcipel van Sandro Boticello.

Hy was overvloedig van Geeft en Inventie,

en vernieuwde de ficradcn van wit en iwart

,

die hy maakte naar de manier der Antieken

,

iodanig als men deielve liet in de Frifen van

Architeftunr en elders
;
hy Schilderde teRomen

verfcheide dingen, en onder andre een Capcl

voor den Cardinaal Caraffa, in de kerk van

Mincrva. Hy maakte ook eenige Schilderyeii

voor Mathias Corvinus Koning van Honga-

ryen. Deze Lippi was deugdzaam en van goe

de zeden, zyn Iceven ftrekte tot verwyt aar»

dat van zyn V^ader. Hy ftorf in 't jaar ijoy.

oud 45- jaren.

BERNARDINO PINTURRICHIO.

Wilde zig ondcrfcheiden door een nieuwe

wys van Schilderen: want behalven d;

fchoone Couleuren die hy gebruikte, zo maak
te hy de fieraden van de Architefteur van ver

heeve werk die zig bevonden in zyn Tafercc

len; dat een tegenftrydige zaak is aan de Schil-

derkonft, die onderftclt een platte oppervlakte.

Ook is hy daar in van niemant naargevolgt.

Men vertuünt te Sienna in de JBibliotceq van
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den Dom, als een fchoon (luk werks, het

leeven van Paus Pius den II. van hemGefchil-

dert, Raphaël komende van Pieter Perufin

heeft hem in dat werk geholpen. Pinturicchio

heeft in 't Vaticaan verfcheide dingen üefchil-

dert voor Innocentius den VIII. en voor Ale^

xander den VI. de oorzaak van zyn doodt is

al heel be2onder om te weeten. Zynde te

Sienna, gaven dc Monniken van Francifcus

,

die een fluk van zyn Schilderkonft wilden heb-

ben, aan hem een kamer om met meer gemak
te konnen werken , en op dat dc plaats niet

belemmert 2oude 2yn van eenige dingen, on-

nodig voor 2yn konft, zo maakten zy die le-

dig van alles dat daar in was, behalvcn van

een oude kas , die hen te moeijelyk fcheen om
te vervoeren. Pinturicchio, wiens natuur vlug

en ongeduldig was, wilde dat men dieopflaan-

den voet weg nam : maar in het verplaatfzen

brak dezelve 'in ftukken, in dewelke vyfhon-

dert goude Ducaten waren verborgen gewecft.

Dat verbaasde Pinturicchio zodanig, en ver-

oorzaakte hem zo gevoelig een ongeneugte , van

niet te hebben konnen profiteeren van deezen

fchat , dat hy itorf weinig tyts daar na in 't

jaar 1 5-13. en het negcnenvyftigfte zyns ouder-

doms.

SANDRO BOTTICELLO.

FLorentyn, was Difcipel van broér Philip-

po Lippij en groot mededinger van /)ow2^-

mco Ghirlandaio. Hy had gelcertheit , en maak-
te een uitlegging op den Poëet Dantes ,

daarhy

de figuuren' byvoegde. Dit werk deed hem
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veel tyt verlieïen, en hy ftorf ïonder dc ver-

genoeging te hebben van het gedrukt te zien.

Bar was het jaar if 15-. het achtenzeeventigftc

van zyn ouderdom,

ANDREA MANTEGNA

GEbooren in een dorp naby Padua , hoedde

de Schapen in zyn jonkheit ; en om datmen
gewaar wierd, dat in plaats van zorge voor

dezelve te hebben
,
hy zig bezig hield om daar

naar te teekenen , beftelde men hem by een

Schilder, genaamt Jacomo Squarcione', die

hem in 't vervolg zo beminde, dat hy hem

voor zyn zoon aannam en tot zyn erfgenaam

ftelde. Zyn opgang in de Schilderkonft in

weinig tyts deed hem een groot aanzien en veel

werken verkrygen. Hy had niet meêr als ze-

ventien jaaren, als men hem liet maken het

Autaar (luk van St. Sophie van Padua, en de

vier Euangeliften. Jacob Bellino was zodanig

verwondert van dit Schilderwerk , dat hy aan

Mnntegna zyn dogter ten Huuwelyk gaf.

Squarcioné, die altoos met Bellino in jalouzy

geleeft had, van den anderen kant geraakt dat

zyn aangenoome zoon deze verbintenis aange-

gaan hadde zonder zyn raad, wel verre van

langer de werken raii Mantegna te verdeedi-

gen en te piyzen , zo veragte hy de zelvcn om der

7elverdroogheit, en om de al te groote gehegt-

heit vaii dezen Difcipel aan de Antieke beel-

den; in plaats zeide hy van zig van het lee-

ven te bedienen. Deze berisping was goet voor

Mantegna , die daar zyn voordeel uit trok

,

niaar des niet tegenftaande verliet hy nooit die

lofFe^
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iofFelyke gcneigtheit die hy hadde voor de An-
tieken: zeggende, dat hy aan deïe fchoone
dingen zyn voortgang in de konft verfchuldigt

was , en dat ze hem op een fprong uit de ar-
' moede van de Natuur getrokken hadden. Het
is waar dat in plaats van de waarheit en teder-

heit van de Natuur te voegen by den fmaak
van het Antiek

,
hy 2.ig vergenoegde met eeni-

ge Portretten naar 't leeven onder zyn Beelden
te vermengen. Hy Schilderde voor den Her-
tog van Mantua , en maakte die fchoonè
Triomf van Julius Caefar, die in hout gefne-
den is van wit en zwart in negen bladen, eii

die om 2yn fchoonheit ook is de Triomf van
Mantcgna genaamt. De Paus Innoccntius dc
VlII.hem hebbende ontboden omwerk tegeven,

20 liet de Hertog hem niet vertrekken zonder-

hem Ridder te maken van zyn order. Man-
tcgna fneed zelf op platen van Tin verfcheidè

dingen naar zyn tekeningen , en de Italianen

houden hem voor de uitvinder van het Plaat-

Inyden met het Graveer yzer voor de Printen
in 't koper. Hy overleed te Mantua in't jaar
lyiy. out zesenzesftig jaren.

\ 'francesco francia.

VAn Bologne, was geboren met zo veel

fchoone hoedanigheden van Geeft en Lig-
haam , dat hy zig verkreeg d'agting en vrind-

fchap van groote Heeren, Hy waseerftGoud-
fmic, daar na aan 't Stempelfnyden van Me-
dailles waar hy in uitmunte. Maar zyn ver-

nuft zig in deze oeffening te zeer bezet gevoe-
'lende, wende hy zig tot de Schilderkonft daar

zyn

)
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2,yn gcneegenheit toe overhelde. De gemak

kelykheit die hy vond gaf hem ïo veel moed
en lo veel aandagt ia het Studeren, dat hy iu

deze konll; een van de bekwaamfte vanxyntyt

•wierd. Hy maakte veele werken in verfcheide

plaatfien van Italien, inionderheit voor den

Hertog van Urbino.

De groote agting van Raphaël verwekte in

hem een geweldige begeerte om van ïyn wer-

ken te ïien : maar om dat hy niet gemak kclyk

de reiïe naar Romen loude hebben konnen

doen, ter ooriaak van zynhoogen Ouderdom,
2,0 vergenoegde hy xig dat te kennen te geven

door brieven aan lyn vrinden , die het aan Ra-

phaël verwittigden , hier uit wierd een gemeen-

fchap van eere en agting gebooren tuften de-

1t twee Schilders: want Raphaël had van de

verdiende en de bekwaamheit van Francia hoo-

ien fpreeken. Raphaël Schilderde als doen dat

vermaarde ftuk van St. Cicilia, voor een kerk

van Bologne , als het nu gedaan was ïond hy

het aan Francia, en verzogt hem door een

briefom het te plaatfzen, en de goethcit te wil-

len hebben om van te vooren de gebreekendie

hy zoude mogen vinden te verbccteren. Fran-

cia op de opening van den brief was opgetogen

van blydfchap
,
hy nam het ftuk uit 2.yn kafzc

j

hy prees het, en was daar over verbaaft: maar

in dien ïelfden tyt wierd hem het hertzo neêr-

geflagen van te zien dit werk zo verre boven

het zyne , dat hy in een zwaarmoedigheit en

kwyning viel , waar aan hy eenigen tyt daar

naar overleed. Dat was in 't jaar ifiS. het

agtenzesftigte van zyn ouderdom,

LUCA
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LUCA SIGNORELLI.

VAn Cortone, was Difcipel van Piefro
della Francefca^ en Schilderde zodanig in

2yn marnier, dat hunne werken by naar niette
ondericheiden waren. Deze Luca was een
groot Tekenaar, en Michel Angelo heeft zo
veel agtuig voor hem gehad , dat hy geen zwa-
righeit gemaakt heeft om zig te bedienen in zyn
oordeel van eenige dingen, die Luca teOrvie-
ta met veel Geeft en verftant Gefchildert had.
Hy heeft ook Gefchildert te Loretto, te Cor-
tone en in Romen.
Zyn zoon , dat een wel gemaakt jongman

was, waar van hy groote hoop hadde, wierd
ongelukkig vermoort te Cortone. Deze droe-
vige tyding trof hem gevoelig in het harte:
maar zi^ wapenende met ftantVaftigheit, deed
hy het hghaam dragen in zyn Schilder kamer,
en zonder tranen te ftorten , Schilderde het
zelve om de gedagtenis van hem te bewaren

,

vindende geen vertroofting als in zyn konft,
die hem wedergaf daar de dood hem van be-
rooft hadde. Hy ging vervolgens naar Romen
daar de Paus Sixtus de IV. hem ontboden
hadde, en naar verfcheide onderwerpen van
het boek Genefis Gefchildert te hebben, keer-
de hy weder in zyn Vaderland. Dewyl hy
veel geit had gewonnen, zo arbeidc hy niet
meêr als voor zyn vermaak. Hy overleed in

aar lyai. oud tweentagcntig jaren.
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PIETRO GOSIMO.

ALdus genoemr van Cofimo RoJjetU^ waar
van hyDifcipel was, en aan wiïns wer-

ken hy langen tyt hadden bezig geweeft ,voor-

namentlyk in 't Vaticaan voor Sixtusden IV.

daar in te bemerken was dat het Schilderwerk

Van dezen leerling zyn Mecfter te boven ging.

Zyn bekwaaniheit trok veel Difcipelen tot

hem, en onder anderen Andredel Sartoen Fran~

cifco de Sangallo, Hy beminde de eenzaam-

heit, en leefde op een buiten gewoone maniet.

De aangehegtheit die hy aan zyn konOhad deed

hem het eeten en drinken vergeeten. Hy vrees-

de zo zeer voor het Donderen, dat kngen tyt

daar na als het over was, nrlen heix Vond in

€en hoek in lyn mantel gewonden. Niets was
hem meêr in den weg als het kreitenvan klee-

ne kinderen, het gefladig hoeften , het luiden

der klokken en de zang der Monniken ; in

tegendeel was een van zyn grootfte vermaken
om door den regen te lopen. Hy ftcrf in een

razerny, die hem een beroertheit veroorzaakt

hadde. Dat was in den jaare 1
5-2 1 .het t£gcntigfte

van zyn ouderdom.

LIONARDO DA VINCt.

WAs van een Edel geflagt uit Tofcanen

,

daar hy geenzins van ontaarde; wanthyx
was van goede Zeden, wel gemaakt van Lig-

haam en groot van Geeft. Hy had 20 Veel

begaaftheden voor alle konflen, dat hy daar

grondig in ervaren was, en dezelve in 't werk
fteldc
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flclde met naauwkeurigheit. Deie groote ver-

fcheidenheit van kundigheden , iii plaats van

dat geene dat hy voor de Schildefkonft hndde

[
te verzwak ken, verfterkte het tot zodanig een

t hoogte, dat men geen Schilder voor hem ge-

had heeft die zyn bekwaamheit kan evenaren

,

en die na hem gekomen zyn hebben hem
aangemerkt als een Bron daar veel dingen uit

te putten waren. Hy was Difcipel met Pieiro

Pertigino , van Andre Verrochio , dewelke aan

hem gelegentheit konde geven om zyn talen-

ten op te wekken, want de Meefter en de

Difcipel waren alle beide geboren met dezelf-

de * drift van Geelt, uitgenomen dat die van * Genie;
Lionardo van meêr uitgeftrcktheit wms. Hy
heeft Gefchildert te Fiorencen , Romen en te

Milaan; en veel van zyn Schilderyen zynver-

fpreit door geheel Europa. Hy maakte onder

andere in de eetplaats der Dominicanen van
Milaan, een Avondmaal van onzen Heer van

een uitneemende fchoonheit. Hy en heeft de

Chriftus niet op gemaakt, om dat hy geen mo-.
del konde vinden, eigen aan de waardigheitdie

hy zig daar van verbeelde, als wanneer de oor-

logen hem nootzaakte om Milaan te verlaten,

hy draalde ook zo lang met Judas , maar de

iprior van 't Kloorter, in het ongedult om het

einde van dit werk te zien
,
drong Lionardo

XQ (lerk, dat deze Schilder het hooft van dezen

onbefcheiden Monnik Schilderde in plaats yan

dat van den Judas. Hy was onophouwdelyk
bezig in de aanmerkingen op zyn konft, daar

Vvas nog vlyt nog oeffening te bedenken, die

hy niet in 't werk ftelde om te komen tot den

rap der VolmaaktheiLzo ver als hy denzelveii

\
. K heeft
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beeft bezeetcn- Hy wus boven al 2eer geneigt

om de uitdrukkingen van de Hartsiogten te

verbeelden, als een xaak die hy de rootzake-

lyklk' oordeelde van zyn konft tezyn, en voor

al om zig de goetkeuring van de vcrüandigen

te erlangen. De Hertog van Milaaii gaf aan

hem de beftiering van een Academie ier Schil-

derkonfl: , die deze Prins in de Hoortftad van

ïyn flaat opregte. Daar was het dat hy her

boek van de Schilderkonft fchreef, dat men te

Parys in 't jaar 16)' i gedrukt en daar Pouffin de

figuuren in gemaakt heeft. Hy fcareef 00 K'

veel andere dingen, die verloren zyti als M!
laan wierd ingenomen door Francifcus de

cerftcn.

Lionardo begaf xig naar Florencen
,
daarhy

de Raadkamer Schilderde, en ondervond dat

Michel Angelo aldaar in groot aaniien was ^

waar door een heevige afgunftigheit t.ifzen hen

beide ontftont : Lionardo lynde naar Rom.en

gegaan by de verkieiing van Leo der. X. 20 liet

Michel Angelo xig daar ook vinden, hun ja-

loufie vermeerderde tot het ukterfte, dog Lio-

nardo vertrok naar Vrankryk. Hier Vv^as hy

wel ontfangen , door ïyn tegenwooidigheit en

door 2yn werken onderfteunde hy de hoogag-

ting die hy alreeds verkrcegenhad; en de Ko-
ning Francifcus de eerfte betoonde hem alle

mogelyke blyken van Efreen vrindfchap. Deid
Vorfl: had een goethei oorhem zo ongemeen

,

dat hy hem in 2,yn ziekte gaande bezoeken,

Lionardo zig op zyn ruftbedde opregte om
7yn Majefteit te bedanken, en de Koning

hem omhelzende m hem weder te doen nc-

derleggen
,

ga: de Sc lildet m 2yn armen

L den
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den geeft in 't jaar 15-20. oud vyfenzevtntig
jaren.

jlanmerkingen over de Werkenvan Lionardo
da Vinei.

DE Schilderyen van Lionardoda Vinei, die

men in de Konftkamers van Vorften en
by bczondere Liefhebbers 'iiet,beftaan niet als

in weinig tiguuren , en ik beken niet klaar ge-
noeg, in het geen ons nog zoude overig zyn,
van de grootc Ordinantiën van dezen Schilder
.gezien te hebben^ om van de voortreffelykheit

ïynes verftants tc oordelen, Maör v^^at aan-
gaat het geen ons de Hiftoric Schryvers ver-
haalt hebben van zyn vi^erken, die tegenwoor-
dig byna ten eenemaai vernietigt zyn, zomoet
het ons óverreeden dat het is voort gekomen
uit een vrugtbaren ader, dat zyn gedagten vlug
waren, zyn Geeft Verllanding, en meé veel
Weetcnfchappen ver'fiert , en dat daarom zyn
Inventien fchoon en heerlyk moeten geweeft
zyn. Mefi kan aldus zelfs oordelen uit de te-

keningen die van zyn hand zyn , en die men
nog vind onder dc Liefhebbers, Eindelyk het
gecne van zyn werken is overgebleven is ge-
noeg in ftaat om ons te verzeekeren dat hy een.

groot Schilder was.
Zyn tekening is van een groote volkom.ent-

heit en een grooten aart ; hoewel zo het fchynt
meêr naar de Natuur gefchikt als naar het An-
tiek. Maar naar de Natuur op dezelve manier
als de aloude Beeldfnyders het gehaalt hebben:
'dat is te heggen, door wyze onderzoekingen,

K a aan
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aan de Natuur toc-eigenende, niet lö 7Êer de
gcmeene voortbrengingen, als wel de Vol-
maaktheden daar ly bekwaam toe is.

De uitdrukkingen des gemoetsvanLionardo
da Vinei zyn zeer leevendig en vol Gecfï. ik

hcbbe een tekening van xyn hand van dat ver-

maarden Avondmaal , dat hy te Milaan Ge-
fchildert heeft, (daar men byna geen overblyf-

2cl meêr van 2iet.) Deie tekening alleen is

een genoegïame proeve, om te tonen hoe diep

hy in het menflelyk hart koude indringen , en
met welk een levendigheit , welk een verande-
ring en regel matigheit hy alle de gedagten wift

te verbeelden ! Maar het zal beter te pas ko-
men, dat fn plaats van naar rayn oordeel te fpre-

ken , dat van Rubens over de verdienfte van dien

grooten Man bygebragt werde.
» Manu- 't Is aldus dat hy redeneert in een Latyns *

fcrit. Handfchrift, waar van ik bezitter ben , en dat

ik getrouwelyk hebbe overgezet in dezer

voege.

LlONARDO DA ViNCI hegopf met hét

onderzoeken van alle dingen volgens de regelen

\ Tcorïe. van een naauwkeurtge \ befpiegeling
, vefiende

zyn aandagt op de Natuur waar van hy zig

dienen wilde. Hy nam waar de welvoeglyk-

heden , en vermyde alle gemaaktheit. Hy wiji

aan iedet voorwerp het allerleven^igjie , het al-

ler bezonderfte en het allerbetamelykjie kenteken

dat mogelyk is te geeven^ brengende het geen
Majefieit vereifte tot den Opperjlen trap van ver-

hevenheit. Het beleid en den maatregel dien hy

gade floeg in de uitdrukkingen was om de inbeel-

ding te beroeren^ en op te wekken door wezent-

lyke Jiukken , eerder als te vervullen door klei'

nij^he-



van Romen en Florencen. 145
filghfdet$

, tragtende daar ïn te zyn
,
mg kvjhr

tig
,

tiog gierig
,

hy had een zo groote zorg^
vuldigheit om de verwarring van voorwerpen te
vermyden^ dat hy liever beminde iets te laten
wenzen in zyne werken , als de togen te ver-
zadigen door een fchroomttgtige naauwkeurig-
heit

: maar daar hy het allermeejie in nitmnn-
te, dat was

^ als wy gezegt hebben, aan ieder
zaak haar eigen kenteken ie geven , en die de
eene van de andere te onderfeheiden
Hy begon door raad te pleegen met verfchei-

de zoorten van boeken, Hy had daar een on-
eindig getal van gemeene plaatfzen uitgetrok-
ken

, waar van hy een verzameling gemaakt
had, hy liet niets ontjlippe» dat een'tgzins over
eenkomen konde met de uitdrukking van zyn
onderwerpt en door het vuur van zyn inheel-
4i»g

f
alzo wel als door zyn verjlandig oor-

deel
, verhefte hy de Goddelyke dingen door de

menjfelyke, weetende aan de menjjen te geven
de verfchillende trappen die hen opvoeren tot
het * Merkteeken der hoogjle voortreffelyk- Ct^x^^.

^'^Li n 1
tere' de'

Met eerjte der voorbeelden dat hy ons naar ""o^-
gelaten heeft , is het Tafereel dat hv te Mi-
laan heeft Gefchildert van het Avondmaal van
onzen Heere

, in het welke hy de /Jpojlele»
verbeelde in hunne gevoegelyke plaatfzen

, e»
onzen Heere in de eerlykjie in 't midden van
alle

, hebbende memant die hem drinn
,
nog

d'te al te naby zyn zyde is, Zyn geflalte is def-
tig, en zyn armen zyn in een vry en onbedwon-
ge werking, om meerder grootheit te kennen te
geven terwyle de Jpojielen van d'eenen en an-
deren kant beroertfchyftCfi door een hevige onge-

K 3 rufl-



tf® De SchoDJe

ruftheit, in devjelke egter geen gerin^hek mor^.

komt^ nog eenige werking tegen de welgevoege-

lykheit. Eindelek door een uitwerking van Z'^n

diepe bedenking , is hy gekomen tot zodanig een

trap van Volmaaktheit ^ dat het my toefchyntnls

onmoogelyk waardig genoeg van hem te fpree-

ken ^ en nog meer om hem na,ar te volgen.

Rubens iaat zig vervolgens uit over dckun-

(digheden, welke Lionardo da Vinei van de

Anatomie beiat. Hy verhaalt in 'fbyiondcr

alle de ftudien en tekeningen die Lionard ge-

maakt hadde, en die Rubens had gezien onder

-de rarigheden van een genaamt Pompeo Lco-

ni, die van hxtvio was. Hy guat verders

voort aangaande de Anatomie van de Paarden,

en door de waarnemingen die Lionardo gedaan

hadde op de Phifionomie ^
aanligt kennilze,

daar Rubens insgelyks tekeningen van gezien

hadde; en eindigt met de wyzc van doen die

deze Schilder hadd9 om het mcnffelyklighaam

te meten.

Zo aan my geoorloft is iets by de woorden

van Rubens, te voegen, zal ik zeggen, dat hy

niet heeft gefproken van het Coloriet van

Lionard daVinci; om dat hy zyn aanmerking

niet hebbende als op de dingen die hem konden

nut zyn door opzigt tot zyn konft, en niets

foers gevonden hebbende in het Coloriet van

vionard, zo heeft hy dit deel van de Schildcr-

konft onder flilzwygen laten voorby gaan : al-

zo is het waar dat de vlcefch Couleuren van
* Cou- Lionard voor 't meerendeel in 't graauvve

vervallen, en dat dehouwdingdieinzyn Schil-

dcryen gevonden werd veel heeft van 't Violet,

en dat dtze Couleur daar inden MeeÜerfpeelt.

Dat
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Dat komt naar myn gedagten daar van daan,
dat in den tyt van Lionard het gebruik van het

Olyverv Schilderen nog niet heel veel bekent
was, en dat de Florentynen doorgaans ditge>-

deelte hebben veronagtzaam

PIETRO PERUGINO.

/^Ebooren te Perugia van arme Ouders , be-

^^gaf zig al vroeg by een Schilder van dezel-

ve ftad daar hy weinig by leerde , en die hein
flegt handelde. Zyn armoede deed hem geduld
hebben , en de begeerte van iets te winnen om
zig uit de ellende te redden

,
fpoorde hem aan

om nagt en dag te tekenen , om by zig zeiven
te vorderen. Als hy nu zig zelf gevoelde in

ftaat te zyn om te werken voor zyn onder-
houd, ging hy te Florencen een ander Mee-
fter zoeken

,
hy geraakte by Andrea Verrochio

met Lionardo da Vinei. Hier nam hy zeer

toe in de konft, en Schilderde op een bevalli-

ger manier zyn hoofden, als wel degewoonte
van zyn Mecfter was , inzonderheit de vrouwe
tronien. Hy heeft een menigte van werken
Gefchildert

,
byna meeft alle voor Kerken en

Kloofters. eens op een tyt dat hy in F^efco
Schilderde voor de Geeftelyken van Florencen
by Porta Pinti, de Prioor, die aan hem den
Ultremarin gaf , mat hem die zo fchraal toe

,

en niet meer als hy hem in zyn tegenwoordig-
heit Zag gebruiken; Maar Pcrugino dit wan-
trouwen gemerkt hebbende fpoelde alle ogen-
blikken zyn Borüels in een pot met water,
voor de oogen zelfs van den Prioor, invoegen
dat wel zo veel uit de Pinceelen die hy ge-

K 4 bruiktc
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bruikte kwam als aan het werk was ingetrok-

ken: de Prioor onderwyle was zeer verwon-
dert dat de natte kalk zO veel Ultremarin in-

drqnk , en gelovende niet genoeg te Tiebben

om het werk te voleindigen
,
begon op de

middelen te denken om 7,ig weder daar van te

voorzien, maar Perugino hebbende het waater

van 'zyn pot afgegooten, gaf de Ultrema-
rin die op den grond was gedroogt, w^ederoii]

aan den Prioor, hem zeggende, dat hy op een

anderen tyt een Eerlyk man niet behoefde tc

wantrouwen. OndertufTen was hy zelfs zeer

gierig en wantrouwig ; en om dat hy zeer ar-

beidzaam was, zo won hy veel gelds re Flo-

rcncen en te Romen , daar hy Schilderde voor

Sixtiis den IV. Hy keerde wederom naar Peru-

gia, daar hy nog veel werken deede, geholpen

van Raphaël en van zyn andere Difcipelen.

Perugino had een fchoone jonge Dogrer ge-

trouvvt, die hem voor een model verürekte

voor zyn Lievrouwen, en hy beminde haar

jvragtig. Niet minder beminde hy zyn geit;

want wanneer hy een wandeling in zyn Lan-

deryen ging doen , die hy verkreegen hadde

buiten Perugia, zo droeg hy altoos een koffert-

jen met hem daar hy zyn Gout in bewaarde,

tot dat een Struikrover dit gezien hebbende

,

hem op den weg van die overtollige moeite ont~

iafte. Perugino viel dit zo fmertelyk , dat hy

weinig tyts daar na van de vyaereldt fcheide in

^t jaar
1
5-24. oud agtenzeeventig jaaren.

RA-
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RAPHAEL SANZIO.

GEboren tot Urbino op den goeden Vry^

dag van het jaur xyn Vader was
maar een gemeen Schilder, en ïyn Meefter

Pietro Perugino. Zyn yoornaamfte werken
Zyn in Frefco in de zaalc van 't Vatitaan, en
2yn laffe Schilderyen ïyn in verfcheide plaatf-

zcn van Europa verfpreit. Terwyl hy een uit-

muntenden Geeft hadde , begreep hy dat de

volkomenheit van de Schilderkonft niet bepaalt

was aan de bekwaamheit van Perugino ; en om
elders de middelen tot vordering te zoeken,

ging hy wel haaft naarSienna, alwaar Pintur-

richio zyn vrind hem bragt om de Cartons te

maken voorde Scliildcrycn van de * Boekka-
mer. Maar naauwlyks had hy iets gedaan

, thequc,

wanneer hy op het gerugt van dc werken die

Lionardo da Vinei en Michel Angelo te Flo-
renceri maakten, zig daar naar toe begaf om
zyn voordeel daar uit te halen. In dordartd,

wanneer hy overwogen hadde de manier van
deze twee groote Mannen , nam hy voor dc
gewoonte , die hy by zyn Meefter geleert had-

de, te veranderen, hy keerde weder naar Peru-

gia, daar veel geleegenheden zig opdeden om
zyn Pinceel te oeffenen : maar het herdenken
van dc werken van Lionardo da Vinei deed

hem een tweede reize doen naar Florencen,

en naar dat hy daar eenigen tyt Gefchildert had-

de om zyn handeling te verfterken, ging hy

naar Romen, daar (a) Bramante zyn maa-j;-

K s fchap,

(a) Bramante was AKhited van den Paus.
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fchap, die den Geeft van den Paus al berci4

hadde voor de verdienfte van Raphaël, hem
Schilderwerken bezorgde die in het V'^aticaan

gemaakt zouden werden. Raphaël begon met
het ftuk dat men noemt de School van Athe-r

nen, daar naar het Difpuut over het H. Sacra-

ment , en vervolgens de andere die in de Zee-
gelkamer 2yn. Ongelooflyk is de vlyt enzorgr
vuldigheit geweeft die hy heeft te kofte gelegt,

ook was zyn arbeit niet zonder vrugt, want
de beroemtheit van deze werken voerde den
naam van Raphaël over de gehcele waereld.

*^DeUca-Hy vormde * het Edele van zyn verkiezing
tciie dc naar de Statuen en Basrelieven van de Antie-^
fonGout

j^gj^
^

langen ty t naar tekende met een uit-

tDerc
^^'^^'^^^ aandagt. En hy voegde by deze f

ïcflk"^^" keurelykheit een grootheit van manier, die het

gezigte van de Capelle van Michel Angelo
hem eens flags in fcherpte. Zyn Vrind Bra*
mante was daar van de oorzaak , die hem daar
in liet komen tegen het generaal verbod dat

Michel Angelo hem gedaan hadde (a) hemden
Sleutel vertrouwende. Behalven de moeite

(a) Pictro Bellori in zyn bock dat het opfchr'ift heeft

:

Dts critioni ielle imagini Dipititi d'a H/iphelU nelle Camere del

Vaticano . bcftryd deze Hiltorie met al zyn kragt, en be-
weert dat Raphaël zyn groote manier uiet fchiSdig is als

aan de Studie die hy naat h«t Antiek gedaan heeft. Maar
vafari, die Michel Angelo en Raphaël heeft gekent, en

,

die, wel verre van tegengelprookcn te zyn door ccnig
Schryver van dien tyt, vind zig iatager.dccl daar in onder-
fteunt door drie Auteuicn , die het Icevcn van Michel Ange-
lo in 't bezonder bcfchreeven hebben. Maar 't geene dat
een groot vermoede» geeft , dat Raphaël heeft willen pio-
fiteCrcn van dc werken van Michel Angelo om zyil eigen
manier te vergrooten is , dat ik een rekening van de hand

van
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4{e Raphaël iv^ gaf Studerende naar de Beeld"

Jiouwerye der Alouden, onderhield hy teke-

naars op 7.yn koften, die voor hem teekenden

in Italien en in Griekenland alles wat zy kon-

den vinden van de werken der Antieken , daar

hy by geleegenheic zyn gebruik van maakte»

Men heeft aangemerkt dat hy weinig of geene

van ïyn werken onvoltooit heeft gelaaten, en

dat hy ïyn Schilderyen ten uitterften uitvoerde,

hoewel met een vaardige hand, hy gaf ïig alle

bedenkelyke moeite om het in dien ftaat dat

daar niets op te berispen was te brengen ; daar*

, om 7,iet men van hem met Crijon de kleene

partyen: Gelyk als handen, de voeten, eq

Itukken van klcederen, die hy drie ofviermaal

tekende voor een zelfde onderwerp , om daac

uit te verkiezen dat hy voor het beile zoude

oordeelen. Alhoewel hy zeer naarftig geweeft

is, ziet men weinig ftukken gemaakt van zya

eigen hand
;
hy hield zig doorgaans beezigmet

tekenen , om het groot getal van zyn Difcipe*

len niet ledig te laten , die zyn tekeningen in

verfcheide plaatfzen hebben uitgevoert, voor-

namentlyk in de kameren .en vertrekken van

't Vaticaan; in de Kerk van onze Lievvrouw

van de Vreedc, en in 't Palais Ghigi ,behalven

de Galathea en een van dc hoeken , waar in de

drie

van Raphaël bebbe op den mg van welke tekening een

* Studie is van den 2;elfden Raphaël ,
getekeut naar cea

figuur die Michel Angclo Gordilldcrt heeft in de Capclle

yan den Paus,

* Studit heet by de Schilders een fiitmr of Beeld , of een g<-

ieelte van etn Beeld, of filjöonê pmy geteekfnt n»ar het L»-

-ven , of nuM andere groote Meejltrs -iperken.
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drie Godinnen tyn dat hy zelfheeft Gefchil-
dert. Zyn zagt naturel en ommegang deed hem
van al de waereldt beminnen, en inzonderheit
van den Pauzen van zyn tyt. De Cardinaal
van Santen Bibiane bood hem zyn Nigt aan
ten Huuv^relyk; Raphael had die verbintenis
wel aangegaan: maar indeverwagtingvan den
Cardinaais hoed, daar Leo de X. hem hoop toe
hadde gegeeven, deed hem de uitvoering daar
van altoos verfchuiven.

De drift die hy voor de Vrouwen had deed
hem in de bloem van zyn jaren verloren gaan :

want op een tyt door te al te groote onmatig-
heit in zyn ongeregelde liefde, wierd hy over-
vallen van een heete koorts, en de Genees-
heeren , aan wie hy de oorzaak van zyn ziek-
te verzweegen hadde, hebbende het gehandelt
als een Pleuris , volvoerde de overige warmte,
die nog was , uit te bluf/.en in een alreeds uit-
geput lighaam. Zyn doot viel voor op denzelf-
den dag van zyn geboorte , den goeden Vrydag
van het jaar j jio. in het zevenendertigfte van
zyn ouderdom. De Cardinaal Bembo maakte
zyn Graffchrift, dat men leeft in de Kerk van
de Rotonde daar hy begraven wierd. II zal niet
bybrengen als deze twee vaerzenjdieverwon-
derlyk zyn.

Ille h'ic efl Raphael iimmt cjuo fofpite v'inct

Reriim magna parens^ moriente mo^i.

Zyn Dlfcipclen waren Julio Komaan, Jan
Prancifco Penni, bygenaamt, ilfattore^ Pel-
legrin van Modena, Pirino del Vaga, Poli-
door van Caravaggio, Mathurjno, iiartholo-

m'io
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m\o d'a Bagna Gavallo, Timotheo d'a Utbi-
no, Vincent d'a San Gemiuiano, Joan d'U-
dino, en anderen.

Eenige brave Nederlanders zyn ook onder
2yn liiicipelen te teilen , en hebben hem gehol-
pen in 2yn groote werken : als Bernard van
Orlay van fBruffel , Michiel Coxie van
Mechelen, en anderen, die, naar hun Land
wedergekecrt zyude , het opzigt aanbevolen
was van de tekeningen tot de 'lapyten. Be-
halven deze Difcipelen , had hy een meenigte
van jonge Leerlingen en Liefhebbers, die ten

zynen huizen verkeerden, en die hem dikwils
Verzeldcn om te wandelen- Michel Angelo
hem eens op een dag met dit Gezelfchap ont-
moetende, fchoot hem in 't voorby gaan toe^

dat hy ging gevolgt als een Schout, enRaphael
beantwoorden hem dat hy als de Beul alleen

ging. Daar was altoos veel Jalouzye tufzen

deze twee groote Schilders. Gelyk doorgaans
gebeurt onder lieden van het zelfde beroep,
wanneer hun gedrag niet door de zedtgheit be-

(tiert word.

Aanmerking over de werken van Raphaet,

ZEdert de herftelling van de Schilder-

konft in Italien , heeft men daar geen
Schilder gehad die zo veel agting heeft verkre-
gen als Raphaèl. Hy had een verheven Geeft,
en zeer fcherpzinnigc gedagten, vrugtbaar en
overvloedig van Inventien, dat meerder zou-
de uitgeblonken hebben, indien zyn Geeft niet

eenigzins wedcrhouden was gewecft door de
groote
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grootè naauwkcnrigheit met dewelke hy allé

dingen uitvoerde.

Hy was ryk iii 2ynlnventien;hetisblylvbaar

t prlnci dat hy zeer goede f Grondregelen heeft gehad
^

pes tres-om de dingen die hy Geinventeerd hadde te
dclicats.

fchii^j^gn; en indien xyn figuuren niet gegroept

V/aren van ligten en fchaduwen, 2y ware het

Aftions
* bewegingen op een zo verftandige

manier, dat de groepen altoos met vermaak

tAttidu-^y"
aangezien. Zyn f ftandcn zyri Edel, vol-

des. ' gens hun X eigcnfchappen tegenftrydig,zonderge-

t con- welt
,
uitdrukkelyk

,
natuurelyk , en vertonen de

mftees, fchoone partyen.

§Ties-
'^^^ tekening is zeer § zuiver, en hy heeft

Gorrea. 't zaairi gevoegt de regelmatigheit, de Edelheit

en de lierelykheit van het Antiek met de een-

youdigheit van de Natuur, zonder eenige de

minfte gemaaktheit. Hy heeft in zyn Beelden

veel verandering doen zien, en nog méér in't

<[I Airs H gelaat van zyn hoofden , dat hy van dc Na-
tie tetcs. tuur als dc Moeder van deverfcheidenheit leer-

de, daar altoos byvoegende een grooten aartin

het tekenen.

*Expref- 2!yn * uitdrukkingen zyn regtmatig^ fcherp-

fions. zinnig, verheven, doordringende; zy zyn ge-

matigd zonder koud te zyn , en levendig zonder

vergrooting.

Zyn klederen zyn van een geringe manier

t Grand ^^^^^'^ '^^^ beginzekh, maar van def gro-

Goi\t. ten aart op het einde, en konftig gefchikt, de

plooijen zyn 'er in een fchooneordre; gevende
altoos voordelig het naakt daar onder zynde te

kennen, het vleijende, om zo fpreken , inette-

derheit, voornamentlyk aan de plaatfzen van

de t'zamenvoeginge der leeden.

Maar
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Maar egter zoude men Raphaël konnen be-

rispen dat hy altyt lyn beelden met dezelfde

toorten van Üoften of lakenen bekleet heeft,

in de onderwerpen die de verandering kónden
lyden en daar door meerder fieraat ontfangen

:

ik fpreek voor de Hillorize onderwerpen;
want vvat aangaat de verdigtzelen en * ver-*Allc-

bloemde of zinnebeeldige dingen, in dewelke ^''^^'l"^**

men Godheden invoert , moet men veel méér
agt geven op de Majelkit van de plooijen als

op de rykheit der ftoffen.

Of fchoon Raphaël een uitnemende vlyt in

*t werk ftelde om zuiver te tekenen , en dathy
om zo te zeggen, jaloers was, op zyn om-
trekken, heeft hy dezelve een weinig te fterk

aangewezen. Ên zyn Pinceel is droog, hoe-

Wel f Jugtig en i-
glad. Zyn landfchap is van^^^*^^

geen groeten aart, nog heel veel byzonders. j unü
Zyn Locale Couleuren zyn voor het

ooge nog § fchitterende nog ftotende; zy zyn 5 Bril-

niet heel wild : maar de fchaduwen zyn een

weinig te z.wart. Aangaande het ligt en bruin qu^"t^
daar heeft hy nooit zo geen regte wetenfchap

'

van gehad, hoewel dat het fchynt door zyn
laafte werken dat hy daar naar zogt, en dat hy
getragt heeft het te verkrygen : gelyk men zien

kan in de Tapytzeryen van de handelingen der
Apoftelen,en in zyn ftuk van den berg Thabor,
Maar *t gecne Raphaël ontbroken heeft aan-

gaande het Coloriet , doet zig yerfchonen door
zo veel andere delen die hy in zyn vermogen
gehad heeft. Hy heeft zelfs Portretten ge-

maakt zo wel verftaan van Couleur en van
ligt, dat dien aangaande zy konnen gelyk ge-

pelt worden met die van Titiaan, alzo wel
al9
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als de St. Jan die in het Cabinet is van rhyrt

Meer den eerlten Frefident, en dat in alle de

delen van de Schilderkonft verdient bekent te

ftaan voor een uitnemend proefiluk van lyn

Meefter.

Pouflin heeft van delen groten Schijder geregt

dat hy was een Engel in vergelyking van de

hedendaagse Schilders , en dat hy een Ezel was

vergeleken by de Antieken. Dit oordeel kan

niet betrekkelyk 7.ynals op de gedagten, den

fmaak . of de verkiezing ende regelmatighcït

van de tekening , en de uitdrukkingen.

De gedagten van de Antieken lyn eenvou-

dig, verheven en natuurelyk, die vanRapfiaél

*c»rroft^yii Jiet ' tekening van het Antiek is
*

vall en zeker, veranderlyk daar het behoorlyk

is, en vaA een grooten fmaak of verkiezing

;

die van Raphael is het ook ; het Antiek is wys

tPrecïs. en f naauwkeurig in de verbintenis van de

tö'elicat
mufcelen, en ^ keurelyk in zyn werkingen;

"Raphaël is in dit deel niet onwetende geweeft.

Egter moet men bekennen dat de geene die

vlytig de Anatomie hebben beftudeert,zo veel

nodig is tot de Schilderkonft , in het Antiek

. konnen waarnemen een veel grooter ^ naauw-

fione"" keurigheit,en een veel grooter ^ tederheit ,ook;

f Deii- in de werking van de mufcelen dat menzo niet

catefTe, ^jg^ .
jj^ ^.^^ ^-^'^^^ zeggen in Raphael , maar

in geen eenig Schilder wie dat het zy.

» Tuftef-
Ik ^"^ wel toe dat deze groote * regelmatig-

fe. heit en deze groote j keurelykheit van de wer-

t Deli- king der mufcelen de
:|:

bedipte bepaling van

1 Prtd-
omtrekken aanwyft : maar ik zie niet dat

llon des Raphael 'er Zo ver afgeweken is, dat hy verdient

Goa- een Ezel genoemt te worden , irï vergelyking
toms. van
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van het Antiek. Pouflin had ïig konnen ver-

genoegen met te neggen
,
gelyk ik op een an-

dere plaats aangemerkt hebbe, dat in het teke-

nen, her Antiek zo verre boven Raphaël is,

als Raphaël de andere Schilders overtreft Het

is waar dat Raphaël de giootheit van zyn ver-

kiezing op den leeÜ gcfcboeit heeft van de An-

tieke Beelden . en dat hy komende van Peru-

gino zyn Meefter; dezelve hem op den goe-

den weg bragten , en hen ftantvallig opvolgde

In her begin : maar óp het einde gezien heb-

bende dat de Schilderkonft een verfchillende

zaak was van de Beeldhouwery , zo behield hy

niet meer van het onderwys van deze als het

geene hy tot zyn konft nodig had , en voor 't

ovrige week hy daar van af naar maate dat hy

voortging in jaren en verligting. Men kan

deze verandering duidelyk bemerken in dö

Schilderyen die hy Gefchildert heeft in bezon-

dere tyden, waar van de laaikn nader met dc

kentekenen van de Natuur overeenkomen.

Pouffin in tegendeel, alzo wel als Annibal

Carratz, verlieten dat gcenc datze van de Na-

tuur hadden aangenomen naar maate datze hen

meerder aan het^ Antiek overgaven. Zy kon-

den het zelve beleid gehouden hebben als Ra-

phaël , doende het een, en het ander niet na-

latende; want deze uitmuntende man hadniet

allcenlyk vnn het- Antiek den goeden fmaak, de

Edelheit en dc fchoonhclt behouden, Maarhy
heeft iets gezien , dat

,
nog Pouffin

,
nog dc

Carratzen hebben konnen zien. Dat is de

Graceh'kheh het bevallige. Deze gift van de

Natuur had hy in zulk een overvloed ontfan-

een. dat hy haar heeft doen zien in alles dat
* L uit
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uit ïyn Penceel gevloek is, en dat niemant

hem heeft konnen betwiften , indien hel Cor-

regio niet was; en lo het Gracelyke hadde

goet gemaakt 't geen deze ontbrak rakende het

regelmatige in de Tekenkonft
,
Raphaël heeft

daar gebruik van gemaakt, en in een Ichoonen

dag geftelt de diepe Wetenrchappen die hy be-

zat, niet alleenlyk in bettekenen, maar ook

in alle de delen derSchilderkonft die hem heb-

ben doen verkrygen ,den naam van den eerlkii

Schilder te xyn, die immer geleeft heeft.

GIROLAMO GENGA.

BEeze was ook van Urbino , Studerende

onderPietro Perugino in den lelfden tyt als

aël
, hy gaf lig byzonder over aan de Ar-

chireftuur , en overleed in 't jaar ijy». oud

vyfenzcventig jaren.

J U L I O R O M A N O.

WAs de beminde Difcipel van Raphriël,

zo ter oorzaak van zyn bekwaamheit in

de Schildcrkonft , als om de bevalligheit zyner

zeden. Hy had ten eenemaal den Tmaak van

zyn Meeftcr aangenomen, niet alleen in dc

uitvoering van zyn tekeningen die hy van hem
ontfangen hadde, maar ook in het geene dat

hy van zyn zelf deede. Raphaël handelde hem
als waare hy zyn eigen zoon geweeft, en (telde

hem aan tot zyn erfgenaam met Jan Francifco

Penni, gebynaamt il Fattore. Na de doot

van Raphaël , volvoerden deze twe Schilders

verfcheide werken die hun Meefter onvolmaakt
hadde
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hadde nagelaten. Julio Romaan was niet al-

leen ukmantend Schilder, maar hy verllond
ook volkomen de Bouwkonft. De Cardi-
naal van Medicis, die zedert was Clemensden
VJl. gebruikte hem tot het bouwen van het
Paleis , dat men tegenwoordig noemt V 1 g n a
Dl Madama; en na dat hy het beleid vaii

de Architcéhuur had gehad, zo maakte hy het
Schilderwerk cn de ficraden.

_
De daot van Leo den X. onthufte een wei-

nig Julio Romaan door de verkiezing van A-
driaan den VI. welkers Pausfchap, indien het
langer hadde geduurt , de fchoohe könllen zou-
de hebben uirgedooft in Romen , en de kon-
ftenaars in het uitterüe gebragt om van honger
te vergaan. Maar Clemens den VII. volgde
hem op. Hy was zo dra niet verkoren , of hy
liet Julio Romaan Schilderen aan de ïaal van
Conltantini, daar de Hiftorie van dezen Keizer
begonnen was geweeO; door Raphaël, die al
de tekeningen daar toe gemaakt hadde. Dit
werk gedaan zynde, hield julio zfg bezig met
verfcheide Schilderyen voor kerken en voor
particulieren te maken. Zyn manier van Schil-
deren begon te veranderen

, en re vervallen in
het rolfe en in het zwart voor het ^eenedathet
Coloriet aanbelangt, en in zyn tekenen het
* liraffe en het verbazende. ^

Frederico Gonzaga Marquis van Mantua,
verzekert van de bekwaauiheit van Julio, lok-
te hem in zyn (laten; zyn goet geluk bragt
hem daar : want hebbende de tekeningen ge-
maakt van twintig leer t ongefchikte Printen tDiiïb^
die gezneden waren door Mare- Antoon , eni^ie*-

onder dewelke Aretin zo veel Sonnetten ge-

L a maakt
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maakt hadde, hy. zoude geftreng geftraft 7yil

geworden indien hy in dien tyt 2ig in Romen
had bevonden , het onthaal datmen aan Marc-

Antoon deede is daar het bev^^ys van. Men
•wierp deze Flaatfnyder in de gevangenis, daar

hy veel moeft lyden, en het ïoude hem het le-

ven gekoft hebben , indien de voorfpraak van

den Cardiriaal de Medicis en die van baccio

Bandinelli hem niet behouden had. Onder-

tulzen ïo arbeiden JuHo Romaan te Mantua

,

daar hy altoos duurende blyken heeft gegeven

van zyn groote bekwaamheit in de Architec-

teur en in de Schilderkon ft. Hy bouwde hier

het Paleis del T. en bragt de ftad Mantua in

e^n veel fchoondef , fterker en veel gezonder

ftaat ,
aangaande zyn werken der Schildei konft

,

kan men zeggen dat het voornamentlyk te

Mantua is, daar de geeft van julio Romaan
den vryen teugel gehad heeft, en dat hy aldaar

heeft getoont wie hy was. Hy overleed te

Mantua in 't jaar i f46. oud vierenvyftig ja-

ren, tot groot leetwezen van den Marquis,

die hem beminde als zyn broeder. Hy liet

een zoon na genoemt Raphaël , en een dogter

getrouwt aan Hercules Malatefte. Onder zyn

Difcipelen ,
zyn de befte geweeft Primaticio

,

die in Vrankryk is gekomen, en een Man-

tuaan, geheeten Rinaldi, die jong is geftor-

ven.

Janmerking over de werken van JuUo
Romano.

JU r. I O Romano is geweeft de eerfte , de

allerwyfte en de volftandigfte onder de Difci-

pelen
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pelen van Raphaël. Zyn mbeelding , die als
begraven was geweeft in de uitvoering van de
tekeningen van zyn Mecfter ,geduurendealde
tyt dat hy onder zyn onderregting verbleef^
geraakte een flags gaande wanneer Zy zig in
vryheitzag, geiyk een watervloet

,
die,weér-

houden geweeft zyndc alles om verre werpt
en met een heftigen loop zig zelf een weg
baant; even eens Julio Romaan , naar eenige
lofze ftukken gemaakt en de groote werken in
de zaale van 't Vaticaan naar de tekeningen
van Raphaël gefchildert te hebben zo voor,
als na de doot van dezen doorliigtigenMeefter,
veranderde aanftonts van manier, zig latende
vervoeren door den znelvlugrigen loop van zyn
Geeft in de werken die hy te Mantua Gefchil-
dert heeft, 't En was niet meer deze beval lig-

heit, nog dit zoete vnur van de inbeelding dat,
hoe ontleent als het was, niet naliet eenige
ftukken , die uit zyn hand kwamen , in twyftel
te ftellen of zy gemaakt waren van hem ofvan
zyn Meefter. Zynde dan geheel en al aan zyn
zeiven overgelaten, zo bragt hy meêr vuur in
zyn werken door denkbeelden veel geweldi-
ger, veel ongemeender; en ook veel uitdruk-
kelyker, maar zo zedig en natuiirlyk niet als
die van Raphaël: zyn Inventien waren vcrrykt
met Poëtize fieraden, en zyn Ordinantiën heel
ongemeen, en van een verheve verkiezing.
De oeffening die hy in de Letteren gedaan

hadde verftrekte hem voor een groot behulp
In het geene de Schildcrkonft betreft; v/ant
natekenende de Beeldhouwcry der Antieken
heeft hy daar de blyken van geleertheit uit«e-
haalt 4ic wy in 2yn werken zien.

^

Het
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Het fchynt dat hy niet is be7.ig geweefl als

met dc grootheit van zyii Poetize gedagten

,

en dat om die uit te voeren met dat lelvevuur

als hy hadde begrepen, hy TSig vergenoegt heeft

met een manier van tekenen daar hy de verkie-

zing van gemaakt had, zonder verandering,

nog in de wezens trekken, nog in zyn klede-

ren. Het is zcli" zigtbaar genoeg dat zyn Co-
loriet, dat nooit heel goet geweell heeft, daar

na nog veel mcêr vcronagtzaamt is; want
zyn Locale Couleuren , die in het fteenagtige

en in het zwarte vervallen, zyn niet geholpen

door eenige kennif/.e van 't ligt en bruin. Zyn

»Fiere. wyze van * trots tekenen, en zyn vervaarlyke

uitdrukkingen zyn hem zodanig in gewoonte
gev/orden , dat zyn werken daar door zeer

ligt te onderkennen zyn. Deze manier is in

der waarheit zeer groot, om dat hy dezelve

verkreegen hadde door de zeer vlytige Studie

naar de Basrelieven der Antieken , en bezoiir

derlyk die van de Colonncn Trajaan en Anto-

nini, die hy ten eenemaal naar getekent hadde.

Maar deze fchoone dingen die genoegzaam ia

ftaat zyn om alleen een Beeldhouwerbekwaam
te maken, hebben nodig vergezelt te zyn met

dc waarheden van de Natuur om een groot

Schilder te werden : de klederen , die doorgaans

veel toebrengen tot dc Majefteit van de figuu-

ren, zyn het minftc van zyn Pinceel; wantzy

t Ma- ^'^'^ '
^^"^ flegte t verkiezing.

<hant Men ziet weinig verandering in zyn wezen-
pout. trekken , en dc hoofden , die men in zyn werken

vindbeftaan alleenlykin den verfchilligellag van

voorwerpen daar hy zyn Ordinantiën meede

vervult heeft, en in de byvoegzclcn die haar

ver-
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verryken : dit komt van de algemeenheit van
2yn vernuft voor alle zoorten van Schilder-

werk ; want hy heeft gelykelyk Beelden,

Landfchappen en Dieren w^el Gefchildert,

invoegen dat zyn werken altoos zullen zyn,

in 't geen zy inhouden , de verwondering en
hoogagting van alle deverftandigen.

JAN FRANCISCO PENNl

Gebynaamt

IL FATTOR E.

BEze laafte naam was hem gegeven ter oor-

zaak van de zorge die hy op zig nam van
de vertering en de huishouding van Raphaël

,

by den welken hy altyt inwoonde met JulioRo-
maan. Hy was zeer bekwaam inzonderheit

in de tekenkonfl;. Hy heeft veel dingen ge-

maakt op de gedagten van Raphaël , die voor
Raphaël zelf gehouden werden , voornament-
lyk in 't Paleis Ghifi, gelyk als men kan be-

merken wanneer men het zelve met aandagt

onderzoekt. Hy had een bezondere neiging

voor het Landfchap, dat hy zeerwel deede^

en dat hy verrykte met fchoune gebouwen.
Na de doot van zyn Meefter verbond hy

iig met Julio Romaan en Pirino del Vaga,
en alle drie te zamen volvoerdenze dat Raphaël
onvolmaakt gelaten hadde, zo wel de Hi/lo-

rie van Conftantin, als cenige andere werken
van *t Paleis Belvedeere. Maar zy fcheiden

zig van malkander by gelegenheit van een Co-
pye die dc Paus. wilde doêii maken van de
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Schildery van den verheerlyking op den Berg,

om dat dit ftuk gefchikt was gewceft voor

Vrankryk. // tattore m'ng naar Napels met
oogmerk om te Schilderen voor den Marquis
del Vafto, maar 2,yn tedere gefteltenis Het hem
niet toe langer te leven

,
hy overleed in den ou-»

derdom van veertig jaren , in 't jaar 15-28.

LUCA PENNI,
WAs de broeder van Jan Francifco van den

welken wy hebben gefproken. Hy Schild

derde eenigen tyt met Pirino del Vaga, zyn

fchoonbrocder , te Genua en andere plaatfzen

van Italien. Hy ging vervolgens naar Enge-

lant daar hy verfcheide dingen maakten voor

den koning Henrik den VHI. en voor eenige

Koopluiden. Hy Schilderde ook te Fonteine

Bleau voor Francifcus den eerften ; en in deze

laatfte plaats begaf hy zig aan het Plaatfny^

den.

y Kleermaker die hem by een Goudfmit
beitelde, daar hy 7.even jaren by bleef, geduu^
rende welken tyt hy 7,ig meer bezig hield met
tekenen als met het Goudfmits werk. Van
daar geraakte hy by een gemeen Schilder

,
ge-

naamt Joan Barile, die hy wel haaü verliet om
naar Florenccn te gaan onder het onderwys
van Pietro Cofimo. By dezen Schilder was hy

alle de Zon en Fcefldagen bezig met het teke-

nen naar trave Meefters , maar in 't gemeen

ANDREA DEL SARTO

naar
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p

naar de dingen van Lionard da Vinei , en naar

Michel Angelo, waar door hy in weinig jaren

heel bekwaam wierd. Hy bevond 7,yn Meeikr

al te langxaani in zyn werken , en ging van

daar. Hy maakte vrindfchap met Francia Bi-

gio : ly woonden te zamen , en Schilderden

in Florencen verfcheide dingen en in dêKloo-

fters daar omtrent gelegen. .Hy heeft veel Lief-

vrouwen Gefchildert. Men verweet hem dat

hy zig bedient hadde van de printen van Al-

bert Duur in een werk dat hy maakte voor de

Carmeliten, Baccio Baudinelli wilde het

Schilderen van hem leren , maar om dat An-

drea hem terftont moeijelyke dingen voorftel-

de, 70 wierd deie Difcipel haaft onluftig, die

t\g geheel op de Beeldhouwery toeleide. De
agting van Andrea aangegroeit zynde, maakte

hy Schilderyen voor verfcheide plaatfzen : On-

der andere een ftuk waar door hy grooten lof

verkreeg, en dat een van de berte dingen is die

hy gemaakt heeft; tc weten een St. Sebaftiaan

voor de kerk van St. Gal.

Hy kwam in Vrankryk op 't verzoek van

Francifcus den eerften. Hy maakte enige (hik-

ken , en alhoewel hy een St. Jeronimus voor

de Koninginne begonnen hadde verliet hy dit

werk, en verkreeg van den Koning verlof om
naar Florencen te gaan , onder voorwendzel

van lyn vrouw mede te brengen, van dewelke

hy zeide een brief van aangelegentheit ontflin-

gen te hebben : maar in plaats van binnen den

beftemden tyt weder te komen dat hy belooft

hadde, verteerde hy het geit dat hy gewonnen,

cn dat hy van den Koning had omfangen om
Schilderycn voor te kopen, cindelyk na eenigc

JU 5" wer-



De Schoole

werken gedaan te hebben met Francia Bigio

om 2ig uit de ellende te redden, Itorf hy te

Florencen aan de Peït, verlaten van zyn vrouw-
en van zyn vrinden , in 'l jaar 1 5-30 het twe-^

enveertigfte van zyn ouderdom. Hy liet ver-

fcheide Difcipelen naar onder andere Giacomo
d'a Pontormo, AndreaSquazella , diein Vrank-
ryk Schilderde; Giacomo Sandro, Francefco
Salviati, en Gcorgio Vafari.

Dezelve Vafari verhaalt dat Andre del Sarto
ïo volmaakt Copieerde, dat eens op een tyt

Fredcrik Marquis van Mantua hem hebbende
doen maken een Copy van 't Poitret van Leo
den X. met eenige Cardinalen, dat hy 7,0 net

namaakte dat JuÜo Romaan ,die onder het op-
ligt van Raphaël de klederen Gefchildert had-
de, het altoos hield voor het Orgineel

,
zeg-

gende tegens Vafari, die hem uit den dut wil-

de helpen , zie ik niet de ei^^en Pinceel flreeken

die ik zelfs gedaan hebbe ? Ondertufzen liet

hem Vafari de doek van agtercn zien, Julio
Romaan was overwonnen door de waarheit.

Ik heb dit geval wydlopiger verhaalt in het

27 Hooftftuk van de kennifze der Schilde-
ryen.

GIACOMO D'A PONTORMO
"TpOscaner

,
begaf zig in den ouderdom van

dertien jaren om te leeren Schilderen , on-
der het opzigt van Leonardo da Vinei, daar
naar onder Mariotto Albertinelli , dien hy ver-
liet voor Pietro di Coilmo , en deze voor An-
drea del Sarto, van wien afgefcheiden , niet

mcér als negentien jaren oud, op zig zeiven

(hoe-
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(hoewel arm) ging woonen , en begaf lig 7.0-

danig tot Studeren, dat zyn eerlte werken
'

Michel Angelo dede leggen, deze jongman
zal de Schilderkonfl: ten Hemel voeren. Pon-

tormo w^as nooit vergenoegt van het geenedat

hy maakte: maar den lof dien hy verkreeg on-

derfteunde lyn moed. Hy maakte veel wer-

ken te Florencen, die hem agting gayen : heb-

isende ondernomen de Capelle te Schilderen

van St. Laurens voor den Hertog van Floren-

cen, en willende in dit werk (dat twaalf jaar

onder handen was,) betonen alle andere te o-

vertreffcn , deed hy in tegendeel by de uitkomft

ïien dat hy minder was geworden als hy ïelfs.

Hy was een zeer eerlyk en nedrig man : maar
het geene men niet genoeg in hem kan pryzen

was, dat onder deze goede hoedanigheden, hy

niet konde verdragen dat men kwaat fprak van

afweexende, daar hy altyt de 7,aak voor op,

nam Alle zyn werken zyn gedaan te Floren-

cen, hy is overleden aan de waterzugtin'tjaar

1 5-5-6. oud drie enzeftig jaren.

BACCIO BANDINELLI

"CLorentiner. Zyn naam is Bartholomeo,
+ maar om het te verkorten heeft men hem
Baccio genoemt. Zyn Vader was een Goud-
fmit, en zyn Mcefler geheten Joan-Francefco

Ruftico, bra-af Beeldhouwer dewelke van Lio-

nardo da Vinei dikwils bezogt wierd ; want
Ruftico en Lionard waren beide Difcipelen van

Andre Verrochio, die Beeldhouwer, Schilder

en Bouwmeefter was, cn die veel kennis had

|n de Mathematize wetenfchappen. Alhoewel
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dat Baccio Bandinelli uitnemende moeite heeft
aangewend in alle de nootzakelyke oeftenin-
gen om een verftandig Schilder te worden,
ïyn Taferelen nogtans wierden met geen ge-
noegen gezien ofontfangen, ter oorzaak van
het (koloriet dat niets waard was, dezen fleg-
ten uitflag deed hem het Schilderen verlaten,
en verpligte hem om niet anders als op het
13eeIdhouwen te denken, in het welke hy een
groot man is geweelh Hy had een hoogagting
voor zyn eigen werken , zo verre dat hy dezel-
ve gelyk ftelde met die van Michel Angelo;
wiens roem hy kvvalyk konde verdragen Zyn
werken zyn te Romen en Florencen', daar hy
is gertorven in 'tjaar 15-5-9. oudtweenzeventig
jaren.

POLIDORO DA GARAVAGGIO.

GEboortig uit het dorp van Caravaggio in
het Milanees, kwam teRomen in den tyt

dat Leo de X. deed werken aan cenige ge-
bouwen van 't Vaticaan, en niet wetende wat
ter hand tc nemen om zyn leven te onderhou-
den, want hy was nog zeer jong, zo begaf
hy zig om voor .Opperman te dienen en de
Kalkbak aan dc Met/xlaars te brengen , die aan
dit gebouw arbeiden. Hy oeffeude dit moeije-
lyk Ambagt tot aan den ouderdom van-agticn
jaren Raph^ël had als doen in diezelfde plaats
verfcheide jonge Sfchilders in het werk, die
zyn Ordinantiën iltvoerden. Polidoor , die
dikwils de Kalk slibragt om de pleiftering tc
maken van hun l^refco, was geraakt door' het
gczigt der Schilderwerken, en gedrongen door
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de neiging van zyn Geeft om een Schilder te

worden. Hy gaf zig aanftonts over aan de

werken van Jan da Udine, en door het ver-

maak dat hy hadde van dezen Schilder te zien

werken
,
begon het talent zig te openbaren dat

hy voor de bchilderkonll had. Hy toonde zig

vlytig en * gedienftig by de jonge lieden diehy * Com-

zag werken; hy maakte vrindfchap met hen ,
1?^*^^"^'

en hen zyn voornemen hebbende bekent ge-

maakt, ontfing hy de leffen die zyn moed des

te meer aanwakkerden. Hy ftelde xig met een

geweldige drift aan het tekenen, en hy vor-

derde 10 verwonderlyk, dat Raphaël daar over

verbaaft ftont en eenigen tyt daarnaar gebruikte

hy hem onder de andere jonge Scliilders , maar

hy onderfcheide zig zo fterk in 't vervolg, dat

gelyk hy het grootfte deel had in de uitvoering

van de Logien of vertrekken van Raphaël, hy

daar ook de voornaamfte Eere van had. De
moeite die hy wift dat 7.yn Meefter genomen

had van de Beeldhouwery der Antieken naar te

tekenen , deed hem den zelfden weg inflaan
,
hy

beftede dagen en nagten met deze fchoone din-

gen te tekenen en een naauwkcurige ftudievan

de Aloudheit te doen. De oneindige werken

die hy in Romen heeft gemaakt en daar hy de

f voorgevels van verfcheide Gebouwen mede^ paca-

heeft Verficrt , doen het genoegzaam kennen, des.

Hy heeft weinig lofze Schilderyen gemaakt,

byna al zyn werken zyn in Frefco en van een

zelfde Couleur, in naarvolging van dcBas-

relieven. - Hy heeft zig in deze zoorten van

werken zomtyts bedient van de manier dat

men Se^raffito noemt, dewelke beftaat in de

bereiding van eenzwarten grond over denwelken
men
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men een witte Pleiftering legt ; en dan metdë
punt van een y^cr door den Pleiftering heeri
krabbende, ontdekt men door de arceringen
het zwart dat de fchaduuw maakt. Dezewy-
ze van doen wederftaat beter het befchadigen
van de Ingt en den tyt, maar zy geeft minder
genoegen aan 't gezigt , want het ftaat zeer
hart.^ De liefde die Poh'door hadde voor het
Antiek deed hem de onderzoekingen die een
Schilder naar de Natuur moet doen , niet ver-
geten, want hy was bekwaam voor her eene
en voor het ander.

Hy maakte in den beginnen een naauwe
vrindfchap met Mathurino van Florencen, dé
overeenkomft van hun aart deed hen tezamen
Studeren

, en de dingen die hen aanbetrouwt
wierden uitvoeren , dit duurde tot aan de doot
vaii Mathurino die hem overkwam door de
Peft in 't jaar 15-26. Polidoor, na dat hy met
behulp van Mathurino, Romen met zyn kon-
frigc werken vervult hadde, dagt nu m geruft-
heit de vrugten van zyn arbeit te plukken, als
wanneer in den jaare 1527. Romen ingeno-
men wierd van de Spanjaarden, en dat dekon-
ftenaars zig onderworpen vonden aan de elen-
diglieden des Oorlogs , of hen op de vlugt te
begeven , Polidoor nam de reis aan riaar Na-
pels, alwaar hy genootzaakt was met gemene
Schilders" te werken, zonder zig te konncn
doen uitmuutcn ; want de Adel des lands had-
de meêr Liefhcbbery aan fchoone Paarden te
zien als de Schilderkonlt. Zig dan zonder be-
zigheir ziende, en gedrongen om 't geene hy
in Romen gewonnen hadde te verteren, zo
ging hy over naar Sicilien; cii om dat hy zo

groot
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groot een Houwmeefter als Schilderwas, zo

gaven die van Melfina aan hem het beleid van

de Triomfbogen die men opregten voor Kei-

zer Carel den vyfden , wanneer hy wederkeer-

de van het inneemen van Tunis. Dit werk
gecindigt zynde , Polidoor niets voor de hand

vindende dat overeenkomende was met dé

grootheit van zyn vernuft , en niets hem weer-

houdende als de Liefkozingen van een vrouw-

die hy beminde , zo nam hy voor om weder-

om naar Romen te reizen , nemende tot diea

einde zyn geit dat hy daar in de bank hadde

naar zig: maar ftaande nu op zyn vertrek, zyn

knegt, die lang te voren naar gelegenheit ge-

wagt had om hem te beroven, zig verbonden

hebbende met eenigclieden van den zeiven flag^

zo wierd hy van hen in zyn bed overvallen
j

daar zy hem in verworgden en met poken door-

ftaken. Na dezen gruuwelyken moort begaan

te hebben, zo droegenze het Hghaam van Po-
lidoor digt by de deur van zyn beminde Mee-
Ürefzc, om te doen geloven dateenig meede
vryer hem in dat huis gedoot hadde: maar het

behaagde God dat de boosheit ontdekt wierd.

De moordenaars het zynde ontkomen , zo dagt

men niet meêr als om het droevig lot van Po-

lidoor te beklagen, als wanneer de knegt, zig

gelatende hem ook te beklagen in regenwoor-

digheit van een Graaf, vrind vanzyn Meefter

,

het met zo weinig natuurlykheit deede, dat de

Graave,die dit bemerkte, hem liet gevangen

nemen , de knegt zyn verantwoording kwalyk

doende wierd aan de Pynbank gebragt, hy be-

kende alles, en wierd gevonnill om gevieren-

deelt te worden. Polldoor wasvandeiuwoon-
ders
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ders van Meffina leer hertelyk beklaagt , die

hem vereerden met Lykftaticn in de Hooft-

kerk, alwaar hy begraven wierd in 't jaar

Aanmerking over de werken van Polidoor,

IN den luft . dien Polidoor hadde om te Iceren

,

geloofde hy dat hy niet beter doen koende

als de voetftappen van ijn Meelter te volgen:

*Gout. en wetende dat Raphaël lyn * aart van teke-

nen gefchikt had naar de Beeldhouwery der

Antieken, 7.0 begaf hy zig om vlytig daar naar

te Studeren, hy behield daar voor zulk een

liefde, d^t de voornaamfte be2:igheit van zyn

leven geweeft is dezelve naar te volgen. Men

t Faca- tiet 'er nog fchoonc overblyfzcls van op dc f

des. voorgevels van vcrfcheide huizen in Romen,

op dewelke hy Basrelieven van zyn Inventie

Gefchildert heeft.

Hy was uitnemend levendig en overvloedig

vanGeefl, en de Studie, die hy naar de Basre-

lieven gedaan hadde, bragt hem tot de verbeel-

dingen van ftrydcn, ÜtFerhanden, Antieke

Vazen , Trophees van wapenen , en van Siera'

- den, zamengcftelt van al het mcrkwaardigtte

,dat de Aloudheit ons van deze Üofte heeft naar

gehuen.
Maar het is verwondering waardt dat (naar

dien hy 2.ig met de uitterlte aandagt overgafom
de Beeldhonwcry der Antieken te volgen) hy

het nootzakelyk ligt en bruin in de Schilder'-

konft gekent heeft'; .ja dat hy de ecnigfte heeft

gevveelt van de Romeinze School die voorzi^j;

zelfde gronden daar van gelegt, en die in 't

werk
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"tverk g'eftelt heeft; in der daad de groote*par~ MaT-
tyen van ligt en fchaduwc, die hy waargeno- zes.

men heeft ^ doen wel zien dat hy overreed was
dat de oogen deie ruftplaatien van noden heb-

ben, om de Schilderyen met méér gemak en
genoegen te befchouwen. Op dezen grond
en met dit oogmerk is het dat in de Frizen

,

die hy van wit en zwart Gefchildert heeft, hy
de voorwerpen heeft verzamelt, de groepen

daar van heeft t'zamen gcftelt met to veel ver-

ftant,dat het niet mogel^k is elders iets fchoon-

ders te zien.

De liefde die hy voor het Antiek hadde, heeft

hem niet belet naar de Natuur te Studeren,

zyn fmaak van tekenen, die zeer groot en f t Trcs-

vaft is, is een vermenging van het eene en van *-^'>"='*'

het ander: hy had 'ereengemakkelyken en uit-

muntenden handeling van , en f 't gelaat van
j ^j^^ ^

'zyn hoofden is trots ^ edel en uitdrukkelyk. tere.

Zyn gedagten zyn verheven, zyn fchikkin-

gen vervult met fchoone verkiezinge van de

(landen en werkingen der Beelden; zyn kle-

deren! wel gefchikt, en hy maakte ook tland-

fchap van een goeden aart.

Zyn Pinceel is lugtig en fmeltendet maar
zedert de doot van Raphaël,die hem in de gro-

te werken van 't Vaticaan gebruikte, heeft hy

heel zelden met Couleuren Gefchildert ner-

gens meerder zig mede bezig houdende als met
de werken in Frefco van ligt en bruin.

De § eigen aart van Polidoor heeft veel ge-5 Gemd
meenfchap met dien van Julio Romaan; hun

1] bevattingen waren levendig en gefch(kt na^r f Con-

dcn fmaak van het Antiek; hun tekening groot "P"°"*^

Cö * ftraf, en de weg dien ly gehouden hcb-^s«vcte.

H. M ben
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ben wus nieuw en ongemeen: het verfchil dat

tuften hen beiden is , beftaat daar in , dat Juho

Romaan zyn Poëtize gedagten bezielde alleen

door een heftighcit van 2yn Geeft ; en dat Po-

lidoor bezonder agt nam om 2ig te dienen van

de Contrafte, tegenv^erking, als hetallerver-

mogenüe middel om leven en beweging aan

zyne werken te geven. Het fchynt ook dat

de * aart van Polidoor natuurelyker, zuiverder

'en beter geregelt is geweeft als die van Juho

Romaan.

ANDREA COSIMO
EN

MORTUO DA FELTRO.

ZYn de eerfte gcweeft die de fieraden heb-

ben in 't gebruik gebragt inde werken van

de Moderne Schilderkonft , de een en de ander

zyn daar zeer verre in gevordert, en van ligt

bruin gewerkt op de manier dat de Italianen

noemen Sgrafitti Andrea heeft gekeft 64.

jaren , Mortuo de wapenen aangenomen heb-

bende, by gebrek van werk, fneuvelde oud

4f jaren in een gevegt tufzen de Venetianen

cn Turken.

R O S S O

GEboren tc Florencen, heeft in dc Schil-

derkonft geen Meefter gehad; maar zig

overgegeven aan de werken van Michel An-

gelo, en zogt zig een bezondere manier eigen
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te maken; zyn * vernuft was vrugtbaar, lyn^
manier van tekenen een weinig wilt

, hoewel
verftandig. Hy heeft veel in Romen en te Pe-
roiize in den tyt van Raphaël Gefchildert; de
tegenfpoeden, die hy in zyn leven ontmoete,
gaven gclegenheit om hem in Vrankryk te
doen komen, daar Francifcus de cerüe hem
een Penfioen gaf en het opzigt over de werken
die te Foniainebleau als doen gemaakt wier^
den

; zyn MajeÜeit gaf hem ook een Canon-
nikfchap van deHeilHgeCapelle, invoegen dat
de gunft van den Koning, en zyn eigen ver-
dienfte hem in groot aanzien ftelde. Men kan
Van zyn bekwaamheit oordelen , ziende de groo-
te Galery van Fontainebleau

, die van zyn
hand is.

Roflb was wel gemaakt, en had zyn geeft
gekweekt door verfcheide kennifzen en we-
tenfchappen: maar alle deze fchoone hoeda-
nigheden blufte hy uit door de fchandelyke
doot, die hy zig zelf aandede; want hebbende
doen gevangen nemen Franctfco di Pellegri-
iio

,
zyn getrouwe vrind

,
op vermoeden dat

deze hem een aanzienelyke ïomme gelts ont-
ftolen haddc , ftelde hy hem in de handen van
de Juftitie, die, na datze hem aan de Pyn-
bank hadde gehad, hem onfchuldig verklaarde.
Pilligrino in vryheit zynde om zig te wreeken
maakte een vuil Pasquil tegcns hem; dees'
oordelende nimmer met eere zig uit deze zaak
te konnen redden, zond iemant naar Melun
om vergift

, onder voorgeven dat hy het nodig
hadde om zyn Vernis te bereiden , en floeg het
in tot Fontainebleau , waar aan hy ftorf in 't

jaar ij'4i.

M 2 FRAN-
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FRANCISCO MAZZOLI,

Genaamt

P A R M E N S,

GEboreti te Parma in den jaare 15-04. leer-

de de Schilderkonft van zyntweeNevcn

,

hy deed groeten voortgang in weinig tyts door

de levendigheit en vaardigheit van zyn Geeft

daar hem de Natuur van voorzien hadde. Hy
wierd naar Romen gelokt door 't gerugt vail

de v^^erken van Raphaél en Michel Angelo,

hebbende nog maar den ouderdom van twintig

jarén; hy Studeerde vlytig naar de goede din-

gen, en inzonderheit naar Raphaél; hy maak-

te verfcheide Schilderyen, die hem in aanzieri

bragten, en de genegenheit deden verkrygen

van Paus Clement den VII. hy was zo aan-

dagtig in zyn werk , dat den zeiven dag dat de

Spanjaarden Romen overrompelden en alles

roofden en pionderden , Parmens van de zol-

daten gevonden wierd met geruftheit Schilde-

rende
,
gelyk eertyts Protogenes in Rhodus de-

7e verzeekertheit verwonderde de eerfte Span-

jaarden die tot hem invielen: de fchoonheft

van zyn Schilderwerk verbaasde hen en trof

hen zodanig dat zy weg gingen zonder hem
eenig leet te doen ; maar daar kwamen anderen

die hem alles afnamen dat hy hadde. Hier op

keerde hy naar zyn Vaderland, en gaande over

Bologne, vond hy daar gelegenheit om vcele

werken te maken , die hem daar een tamely-

ken tyt ophielden, waar uaarhy lig naar Parma



'van Romen en Florencen. \ 8
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begaf, alv^raar hy ook veel Schilderde. Hv
fpeelde heel ivel op de Luyt, en gaf zigdik-
wils daar méér tyt aan over als aan zyn konft-
Pincecl Maar 't geene men hem met méér
reden kan ver^vyten

, fs dat hy zodanig was
overgegeven aan de Alchimie, dat hy niet al-
leen de Schilderkonll verliet, maar dc zore

l'^w/^VT geheel wild
wicrd. Hy heeft eenige van zyn tekeningen
in houtfnec gcbragt, en verlcheide daar van
ge-elt hy is de eerrtegeweeft, die deze zoortvan fnyden in 't gebruik gebragt heeft, ten
nimften m Itahen. Hy onderhield by hem een
Flaatfnyder genaamt Antonio Frentano, diehem te Bologno al zyn platen zo van hout alsvan koper, en al zyn tekeningen afllal • en
hoevvel een goet gedeelte weHer agterhaalt
vv.erd; zo bragt dezen diefftal Parmens in d^ •

uitterfte wanhoop eindelyk hartnekkigblyven-
de by zyn Alchimiftery, verloor hy zyn tyt zvn
geit en zyn gezontheit, en ftorf in een ellen-
d.gen ttaat ,n den jaare ,^0. niet méér als
zesendartig jaren oud zynde.

Aanmerking over de werken van Par-
mens.

DE neiging van den Geeft van Parmens
vvas ten eenemaal overhellende naar hetbeval lige en de * Edelheid

; en hoewel hy me^ Gen-gemak Inventeerde, dagt hy zo zeerniet om^^^ft^-
'zyn Ordinantiën met behoorlyke voorwerpen
te vervullen, als wel om 2yn figuuren meteenaangcnamen zwier te tekenen, om door hun-ne poftuuren en ftant fchoone partyen te vertSM 3 nen,
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nen, die helleven en beweging gaven. Maar

dewyl hy de grootfte uitgeftrckiheit van Geeft

niet gehad heeft, to verminderde de aandagt

die hy voor 7.yn figuuren in 't beionder heett

gehad , die geen die hy moeft hebben voor de

uitdrukking van lyn figuuren in 't algemeen.

Van den anderen kant zo tyn lyn gedagten

gemeen genoeg , en men liet niet dat hy veel

heeft toegeleit om in het gemoet van den mens

in te dringen of de Hertstogten gaande te ma-

ken ; maar al is het dat het aangename dat in

ïyn werken uitfchynt, niet ïy,om lo te fpre-

ken als uitwendig , 't laat daarom niet naar de

pogen te verlokken door veel bekoorlykhe-

tiy Inventeerde ïonder moeite, en gaf veel

bevalligheit aan lyn akfien, al lo wel als aan

lyn tronien ; men kan uit lyn werken oorde-

len , dat hy eerder ge'iogt heeft door dit mid-

del te behagen , als om hem bezig te houden

met de opregte verbeelding van zynondervverp,

Hy berade hem weinig met de Natuur , die de

Moeder is van de verandering, hy bragt haar

• G^*- tot de gewoonte die hy aangenomen hadde,

bevallig, in der waarheit,maargemaniert. De

Schilder, die de Natuur als xyn voorwerp aan-

giet, moet haar aanmerken lo wel ih haar ver-

andering als in het getal van haar uitwerkin-

gen • en indien men aan een Schilder de her-

haling vergeeft in een zelfde Ordinantie, dat

moet niet zyn als ten opzigt van lyn tekenin-

gen voor dewelke hy ïo naauwkeurig met

fnct'de Natuur behoeft te rade te gaan ,
nog 2,0

veel moeite te doen als wel nodig is voor de

gchilderyen. Ik weet anders wel , dat welke
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Studiën de Schilders ook mogen gedaan heb-
ben naar het leven of de Natuur, hun bexon-
dere ftnaak dezelvcn doet overhellen tot zeke-
re verkiezingen die hen wederroepen , en in
dewelke zy ongevoelig komen te vervallen.
Het is zeker dat Parinens dikwils heeft herhaalt
dezelfde * wezens en dezelfde Proportien:* Airs.

maar zyn verkiezing is zo fchoon , dat het gee-
ne dat zyn werken eenmaal doet behagen, de-
zelfde uitwerking heeft , daar het weder voor-
komt.
Zyn f fmaak van tekenen is ryzig en ver-

\ Goüft
ftandig , maar \ inbeeldig en gemanieert. Hy X idcai.

"

was daar opgeftelt om de uitterfte delen der le-

dematen teder en wat fchraal te maken. Zyn
geftaltens zyn edel, levendig, en aangenaam Attku-
g^econtrafteert of tegens elkander werkende; '^^S;

het § gelaat van zyn tronien bevallig eerder als'^^'"*
van den * verheven fmaak; zyn uitdrukkingen* Grand

generaal, zonder kentekens; zyn klederen
lugtig en wel gecontrui(ieert: zy zyn om de
waarheit te zeggen al van dezelfde ftoffe, en
de plooijen zyn zeer onzeker, maar om datzeii„j^ •

in klein getal zyn
, zo gevcnzc een \ aart vantCoS'*

grootsheit aan de partyen die zy bedekken. Hy
heeft veeltyts vliegende kleeties gemaakt, die
aan zyn Beelden veel beweging gaven , maar
de oorzaak daar van is altyt niet even eigen

In weerwil van de vaardigheitvanzyn Geefl
,

en de gemakkelykheit van zyn Pinceel , heeft
hy weinig Schildcryen gemaakt, hebbende het
grootfte gedeelte van zyn tyt doorgebra^t met
Tekeningen te maken , en Platen te fnyden.
Het weinige dat ik van zyn Schilderwerk ge-
zien hebben, geeft my een denkbeeld van een

M 4 ta-
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tamelyk goct ligt en bruin : maar lyn Locale

^ ^f.. Couleur is leer gemeen en niet veel onder-

gheïches zogt. 't Is Parmens , die het eerft het geheim

gevonden heeft , om door het middel van tw^

kopere Platen, op papier van een zagtc Cou-

leur het wit ep het xwart te drujiken, en om
aldus meêr rondigheit aan de Printen te geven?

maar hy heeft niet volhard om zig van deze uit-

vinding te dienen, die teveel moeite vereift,

niet tegengaande dat hy zag dat deeze Printen

,

hoe eenvoudig, van ieder een begeert en gc-

, zogt wierden, en datze zelfs tot j voorbeelden
'^ dienden aan verfcheide bekwame Schilders va^i

7,yn tyt.

PERRINO DE;L VAGA-

GEboren in Tofcanen, daar hy in groote

armoede was opgevoet, maar twe maan-

den oud zynde als zyn Moeder overleed. Zyn
Vader was zoldaat, en een Geit was zyn

voed (Ier. Zynde jong te Florencen gekomen,

geraakte hy by een Verfverkoper, daar hy, in-

zonderheid zig ophield met verven en Pincelen

by dé Schilders te brengen , die dezelve nodig

jiadden.

Dat gaf hem aanleiding tot Tekenen en hy

maakte zig in korten tyt de bekwaamde van dp

jonge Schilders te Florencen. Een gemeen

Schilder, Vaga genaamt
,
gaande naar Romen

,

nam hem met zig, van daar komt het dat hy

altoos den naam van Vaga zedert behouden

heeft; want zyn eigen naam is Buonacorli, te

Romen heeft hy de helft van de week voorde

Schilders gewerkt, en hy hefteden de andere
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helft met de Zondag en FecÜdagcn om voor
2yn Studie te tekenen. Hy maakte een meng-
2.el van alle de goede dingen : dan vond men
hem onder de vervalle* Gebouwen , in het on-
derzoeken van de fieraden der Antieken of dc*^'*^"*-

f half verhevene re tekenen , dan eens in de
Kapel van Michel Angelo, en dan weder in R^^f^
de zalen van 't Van'caan; zig in den zeiven tyt
pok overgevende aan de Anatomie en aan an-
dere Studiën, die nootzakelyk zyn om een
groot Schilder te maken. Leze arbeit was
oorzaak dat hy wel haaft by de allerbekwaam^
fte bekent wierd; invoegen dat Raphaël hem
aan (lelde rriet Jan da Udine om tot de aitvoc'r

ring van zyn tekeningen te helpen.

Onder alle de geene die te zynen tyde Ge-
fchildert hebben, was 'er niemant die zo wel
de fieraden verftaan heeft, nog die met meer-
der zekerheit, bevalligheit en \ ftoutmoedig-
heit met den fmaak van Raphaël is overeenge-

Jieff

'

komen: alzo men onder andere dingen kan
oordelen uit de Schilderyen van de $ vertrek- $ Loges
ken van 't Vaticaan, die hy opgemaakt heeft;
te weten, den doortogt van de'Jordaan. den
val van de muuren van Jcricho, den ftrytdaar
Jozua de Zonne deed ftil ftaan, de geboorte
van onzen Zaligmaker, de Doping en het A-
vondmaal. De gencgenheit d;e Raphaël voor
hem hadde bezorgde hem andere aanzienelykc
werken in 't Vaticatn, Perrin wilde hem zyn
dankbaarheit betonen, door een Isezondreaan-
kleeving : maar de fchrik voor de Pefl: deed hem
uit Romen naar Florencen vertrekjten, van
waar hy naar eenigc werken gedaan te hebben

,

>vcder te Romen kwam , om dat de plage der

M r Peft
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Peft ophielde; Raphaël overleden zynde, ver-

bond lig Perrin met Julio Romaan , en Fran-

cifco // Fattoorc voor de werken die nog fton-

den gedaan te worden in 't Vaticaan; en tot

meerder beveftiging van hunne vrindfchap,

trouwde hy in den welfden tyt de Zufter van

Francefco in 't jaar i^^S- Maar in 'tjaar i f27.

fcheide de belegering van Romen door de Span-

jaarden hen van den andere. Perrin wierd ge-

vangen, hy kogt 2ig met groot rantv.oen los,

hy begaf ^\g daar op naar Genua, daar hy gclc-

genheit vond het Paleis te befchildcren , dat de

Prins d'Oria kwam te bouwen. Hy diende ïig

in dit werk van Cartons daar hy openbaar het

gebruik van deed lien aaneen Schilder genaamt

Jeronimo Trevi/an , die daar fchimpig van ge-

fproken had , en ook aan verfcheide anderen

,

die kwamen toegelopen met gedagten om hun

voordeel uit ïyn konft te halen. Vandaarver-

trok hy naar Piza om ïig daar neer te flaan

,

op het flerk aanhouden van zyn vrouw : maar

na dat hy hier eenige werken gedaan hadde,

keerde hy weder naar Genua , Schilderende

nog voordenzelfden Prins d'Oria. Vervolgens

ging hy voor den twedemaal nasr Piza, en van

daar naar Romen , alwaar Paus Paulus de III.

cn deCardinaal Farneïe hem lo veel werk ga-

ven, dat hy gcnootzaakt was tot de uitvoering

anderen aan te ftellen
,
zig vergenoegende met de

tekeningen te miaken.

In dien zelfden tyt deed de PausTitiaan van

Venctien komen, om eenige Portretten tema-

ken, Perrin wiert hier door zo jalours en ver-

drietig , dat hy alles in 't werk ftclde om hem
tc verpligten daar niet lang huis te houden, en

zig
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iig weder naar Venetien te begeven , 't geene

hem gelukte: het groot getal van bezigheden

die Perrin over de hand kwamen , en de * wak- * viva^

kerheit met dev^elkc hy daar aan arbeide putte

ïyn Gceften uit in de bloem van zyn jaren

;

invoegen dat op 2yn tv^^e-en veertigfte jaar hy
den tyt niet aangenamer wift door te brengen
als met zyn goede vrinden te zien, hy leefde

dus ftil en geruft wanneer een beroertheit hem
overviel en wegnam , in 't jaar

( J47, hetzevcu-
envcertigfte zynens ouderdoms.

Aanmerkingen over de werken van Per-

rino del Faga.

VAn alle de Difcipelen van Raphacl is 'er

niemant geweeft die het j kenteken van t Carac-

zyn Meeftef langer heeft behouden als Perrino^"'-

del Vaga. Ik meen het \iltterlyk kenteken, en
gelyk men zegt de manier van tekenen ; want
daar behoort veel toe oin zo fcherpzinnig als

Raphaël te denken. Hy had een byzonder \ \ Genie,

vcrftant om de plaatfzen , volgens haar gebruik

,

$toe te ftellen of te verfieren Zyn Inventien % Dcco-

in dit zoort van Schilderwerk waren zeer ver-
'^^'^

nuftig, want overal was 'er order en * beval Li
ligheit, en de fchikkingen die middelmatig zyn Giacc.

in zyn Schiiderycn
, zyn verwonderlyk in zyn

\ ficraden. Hy heeftze t'zamen geftelt van gro-
\ oma-.

te, kleine, en middelzoort, partyen die ge-niem.

plaatft zyn met zo veel kennis , dat zy de een
den andere doen gelden door hun vergelyking
en door hun % tcgenftrydigheit: de figuuren die * c«>«'

hy daar in heeft te pas gebra^^t zyn § gcfchikt"^^!^^

(pn gctekent naar den aart van Raphaël , en zo L«'
Ra-
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Raphaël hem in den beginnen maar lugtige

fchctffen vanfieradengaf,gelykhy dedeaan Jan

•Detail. d'Udiné 20 heeft hy ze met een uitnemende *

nettigheit uitgevoert , en door de gewoonte en

t Vwa- handeh'ng, en door de f vaardigheit van zyn

citG. Geeft, hier door heeft hy zig in dit zoort van
dingen een algemeene agting veikreegen. De
Tapyten van de zeven Planeten in zeven (luk-

ken, daar Pcrrino de tekeningen van maakten
voor Diana van Poitiers, en die tegenwoordig
2,yn by myn Heer den eerften Prefident ; deze
ïvn een genoegzaam bewys om 't geene ik ge-

aegt hebbe te beveftigen,

JOAN DA UDINE',

ALzo genaamt , ter oorzaak van de ftad U-
dine in Frioiil gelegen, in dewelke hy ge-

boren wiert in 't jaar 1494. nog zeerjongging
by naar Venetien, cn zyn genegenheit voerde
bem aan de Schilderkonft

, hy ftelde zig onder

f het onderwys van Giorgion , daar hy eenigc

jaren doorbragt. Van daar ging hy naar Ro-
men, al waar Balthazar Caftilioni, Secretaris

van den Hertog van Mantua, hem beftelde by
Raphaël. Joan da Udiné maakte heel wel de
figuuren, maar dewyl hy bczonder gellelt was
om heeften te Schilderen, en boven al gevo-
gelte, waar van hy een geheel boek gemaakt
hadde,daar by kwam dat hy bczondere moeite
had aangewend om naar de fieraden der An-
tieken te Studeren , en dat hy behagen had om
naar de Natuur de onbezielde voorwerpe:n te

jDcco- Schilderen, die of tot bywerk of tot
:j: opfiering

jEatipflï. konden dienen : waren alle deze dingen woor
hein
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hem ligter om te doen én veel voordeliger om
eere te vcrkrygen. Dit was oorzaak dat Ra-
phaël hem gebruikte voor de fieraden, die of ia

de Ordinantiën van Schilderyen te paffe kwa-
men, of die tot bywerk dienden.

Hy liet hem ook lieraden van Stucco maken
dat hy zeer wel verftont, alles naar de teke-
ningen van RaphaëljOftenminftennaarlugtige
fchetffen. De Mnfiek Innriimenten by voor-
beeld die in het Scliildery van de Cicilia vaa
Bologne zyn, zyn van de hand van Joan da
Udiüé , alzo wel als alle de lieraden van dc
Loges, en die van Vigni Madama, 't Is aan
hem dat wy de vernieuwing van het Stucco
Verfchuldigt xyn en de wyze om het te gebrui-
ken. Hy is *t geweeft die de opregte * floffe****^
heeft uitgevonden daar de Aloude hen van ge-*^*^
dient hebben om dit 7/Oorf van werk te maken,
dit was de kalk en fyne Poeder van Marmer-
fteèn : dat zedert altyt in het werk is geftelt

door de hedendaagze konftenaars. Joan da U-
diné had altoos gehoopt op eenige vergelding
van Paus Leo den X. die zeer voldaan was
over zyn werken , maar zig ziende in zyn ver-
wagiing bedrogen door de doot van dezen Op-
perpriefter, zo kreeg hy een weérzin in de
Schildcrkonft, en begaf zig-naar zyn geboorte
plaats. Na eenigen tyt dat hy de Schilderkonft
verlaten had, dat was in 'tjaar r^fo. kreeg
hy begeerte om weder naar Romen te keerea
uit beweging van Godsvrugt; en hoewel hy
zig had gekleed als een Pelgrim en op deze
Wys vermompt zIg onder het flegte volk ver-
mengde, herkende hem Vaüiri ,die hem by ge-
val ontmoete aan Porte Paulina, en bragtheni
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Weder aan het Schilderen voor den Pans PmS
den IV. voor denvs^elken Jan da Udiné vervol-

gens verfcheide werken van fieraden maakte.

Hy was een lo groot Liefhebber van de Jagt,

dat men hem voor den uitvinder houd van de

gefchilderde Koe van Lynwaat gemaakt, waar
van men zig dient om het wild gevogelte me-
de te naderen. Hy overleed in 't jaar 15^64.

oud zeventig jaren, en wierd begraven in dc

Kerk van de Rotonde, digt by Raphacl zyn

Meefter, gelyk hy begeert hadde.

PELLEGRINO van MODENA,

HEeft met de andere Difcipelen van Raphaël

gefchildert aan dc werken van 't Vaticaan,en

van hem zyn zelfs verfcheide ftukken in Romen-
Na het overlyden van zyn Meefter keerd ehy
weder naar Modena, daar hy veel heeft ge-

fchildert. En willende door een ingefchape

neiging zyn zoon (die een manflag begaan had

in een openbare plaats van de üad Modena)
befchermen, wierd hy deerlyk gewond eindi-

gende aldus ongelukkig zyn leven.

DOMENICO BECGAFUMI,

Anders genaamt

MECARINO DA SIENKA,

GEboren in een dorp digt by Sienna, Was
een (a) Boere jongen hoedende de Scha-

pen.

(a) Dtz.e Boer noemde jjg Pduio , ea l/ad de ^fwooKte t,y»

1f.»»n MêcAunt tt noemen.
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pen. Een Burger van Sienna genaamt Becca»
fumi

,
by geval voorby hem gaande 2ag dat hy

met een Hok figuuren trok op het zant van eeti

Beek , dit verwekte in hem een goet gevoelen
en genegenheit, hy nam hem in ^yn dienft,en

liet hem tekenen leren. Dewyl het vernuft

van Domenico tot deSchilderkonft neigde, zo
maakte hy zig bekwaam

, hy Copiëerde ter-

ftont eenige (lukken naar Perugino, vervolgens
ging hy naar Romen, daar hy by uitnement-
heit vorderde in de konftnaarde werken van de
groote Meefters , boven al naar die van Raphael
en Michel Angelo. Zig in ftaat gevoelende
van op zyn eigen benen te kennen ftaan, be-

gaf hy zig wederom naar Sienna
,
hy maakte

veel Schilderyen in Oly en Waterverve, en
groote werken in Frefco , die hem in aanzien

bragten. Maar dat langen tyt zynagtingonder-
fteunden , is het werkftuk van den vloervan de
groote Kerk van Sienna. Dit konftwerk is

van * wit en zwart en gemaakt door het mid-* cia*»

del van de twe zoorten van ftenen , de eenc wit
voor de daging ; en de andere van een f tuffen }Dcm3>
Couleur, om de fchaduwen te vertonen: enticnte.

deze fteenen zyn alzo gefchikt in hun behoor-
lyke \ verminderingen van 't $ ligt en bruin der tDiaiea-

voorwerpen die men heeft willen verbeelden
,
^^"^

men heeft 'er den trek , de houding , de ronding obfcïïï
en de kragt aangegeven door de ingehakte groe-
ven om het zwarte peck teontfangendaarmen
hen mede gevult heeft. Een Schilder van Sien-
na, genaamt Duccio, Inventeerde deze manier
van werken in 't jaar 13 5-6. maar Beccafumi
heeft het veel verbetert. Hy heeft verfcheide

van zyn tekeningen in hout gefncden. Maakte
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ook heel goede dingen van Beeldhonwery ,
eh

vvift Metaal te gieten. G.f daar van proeven

in de (ladt Genua, alwaar hy naar toe ging op

het einde vatt zyn leven ; en na andere blyken

getoont te hebben van ïyn bekwaamheit en

vernuft , is overleden in 't jaar 1 549- oud vyt-

cnzeftig jaren.

BALTHAZAR pêruzzi.

VAn de ïelve ftadt Sienna , Wasjn dien zejvert

tyt in aanzien, hy heeft gefchildert in t

Paleis Gbfi, in de Kerken, en op de gevels

van veele huizen in Romeft. Hy was ervaren

Ma- in de * Wiskonaen, en veraont volkoment-

themiti-iy
ij de t Bouwkonit: en hyis het die de Aloude

r/'l i verfierxelen van de Tolielen vernieuwt heelt

,

kui^' het welke hy heeft doen blyken ten tyden van

turc. Leo den X. „ , r-^
t Dcco- uTannecr de Cardinaal Bernard van bioien-

SeVna voor den Paus de Comedie deed vertonen

"c welkers opfchrift is, La Cakndra, dat een

van de eerlle Italiaanxe Comedicn die op

de Tonelen vertoont xyn, ordonneerde Ba -

ihaiar de Toneel fcherinen,
f^^^f^f^^^l

met plaatTxen, ftraten en verfcheide zoorten

der Gebouwen, het welk van ieder met ver-

wondering geiien en geprezen wierd. UoK

moet hy worgden aangemerkt als dien geenen die

den weg geopent heeft aan de § Veftuig, bou-

*-'T wers enll vernuftelingen in dat flag vankonft-

ÏmIcM. w/rken-
' Hy wierd ^)t verfcheide werto

bruikt, loinSt Peter als elders; hymaaktehet

heerlyke toebereitzel tot de krooning varj Cle-

mens den VII. maar hy had het ongeluk van
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ïig in Romen te vinden in 't jaar ij'iy. als

deze ftadt wierd uitgeplondert door het leger

van Keizer Karei den vyfden: dewelke hem
van alles beroofden en deerlyk mishandelden;

maar na dat hy het Afbeeldzel van den gelneu-

velden V^eldheer, Karei van Bourbon, gefchil-

dert had, verkreeg hy zyn vryheit,ging te Por-

to Hercolé t' Scheep naar Sienna , daar hy on-

derwegen nog eens berooft wierd, en tot op 't

hemde uitgefchud. Die van Sienna bedienden

zig aanftonts van hem, in 't verrterken van hun
ftadt. Waar na hy wederom Romen bezogt, daar

hy de tekeningen tot het Bouwen van eenigc

Paleizen maakte. En begon doen zyn boek
^

de Oudheden van Romen, met de aantekenin-

gen op Vitruvius daar de figüuren byvoegende

naar mate dat hy aan deze Auteur bezig was

:

maar zyn doot hield dit werk op in 'tjaar i5'36,

oud zynde vyfenvyftig jaren. Men gelooft dat

hy door zyn vyandcn vergeven wiert. Sebas-

tiaan Scrlio is erfgenaam geweeft van zyn fchrif-

ten en tekeningen, daar hy zig veel van bedient

heeft in de boeken van de Architedura door
hem in 't ligt gegeven.

MICHEL ANGELO BONAROTTI.

ZOon van Lodovico Bonarotti Simonivari

het oude huis der Graven vanGano^^es,

gebooren in 't jaar 1474. in het KaÜeel Chiufi

in de Landftreek van Arezzo in het T'oscaan-

ze, in het welke zyn Vader en Moeder als

doen woonagtig waren
,
zy lieten hem opvoe-

den in een dorp genaamt Settiniano, daar men
verfcheide Beeldhouwers haddc, dc man van

N zyii
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2yn Voefter was het ook ; het welke Michel

Angelo dede zeggen dat hy met de Melk de

Beeldhouwerykonfl hadde ingeïogen : de he-

vige genegenheit die hy tot de tckenkonft had-

de verpHgtte 2,yn Ouders om hem onder de on-

derwyzing van Domenico Ghirlandajo te ftel-

len
;
zyn toenemen in de kond ontftak zoda-

nig de nyt van zyn med^zellen dat'er onder

andere eene was geheetenTorrigiano , die hem

een vuiftflag tegens den neus gaf, daar hy al

ïyn leven de tekens van heeft gehouwden. Hy
oordeelde dat het befte middel om zig te wree-

ken, was, om (gelyk hy dede) door zyn Stu-

diën en door zyn werken, de afgunft van zyti

medeftrevers te overwinnen, en zig te verkry-

gen de agting van de vermoogenfte.

Hy bediende zig van de liefde die Laurens de

Medicis de Edele konften toedroeg, cn hy

rigtte in Florencen een Academie op van Schil-

derkonft en Beeldhouwery. Daar hy zyn vlyr

cn aandagt met een gelukkigen opgang aanbe-

ftede: als wanneer de beroerte van den huize

van Medicis hem deden naar Bologne en Ve-

netien gaan , van daar hy wel haaft wederkeer-

de naar Florencen. 't Was ontrent dezen tyt

,

dat hy een Beeldtenis van een Cupido gemaakt

had, welke hy naar Romen bragt, en een arm

daar van hebbende geflagen, dien hy behielt,

begroef hy het Beeld in een plaats daar hy wift

datmen moefl: delven, en deze figuur gevon-

den zynde, wieit zy verkogt voor Antiek aan

den Cardinaal van Sant Gregorio, aan wien

Michel Angelo de zaak ontdekte, hem den

arm tonende dien hy daar van bewaart
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De werken die hy maakte in Romen, maar

Veel meêr de aanrading van Bramante
,
aangezet

zyndc door Raphaël , deeden de Paus befluiten

om van hem lyn Capel te laten befchilderen.

Michel Angelo om in dit werk eenige hulp te

hebben, ontboot ettelyke Florentynen , onder
andere Grannaccio Bugiardino, en Juliano di

San Gallo, deze laafte verftont heel wel het

Frefco Schilderen, van het w^elke Michel An-
gelo geen of weinig handeling hadde. Dit werk
gedaan zynde bedroog de verwagting der Schil-

ders, en Raphab'l boven al, die in het oog-
merk om hem in lyn agting te doen fchipbreuk

lyden hem dit werk bezorgt hadde door Bra-
mant- Deze gelyk wy reeds in het leven van
Raphaèl hebben aangemerkt, dezen zeg ik aan
wien Michel Angelo altyt den fleutel van de
Kapel betrouwt hadde terwyl dat hy daar aan
arbe{de,~met verbod van zyn werk niet tc laten

zien aan wien hetook w^as,lietop een tytRaphaël
daar inkomen, die dit Schilderwerk bevond
van zulk een * groote manier van tekening,*
dat hy befloot daar zyn voordeel mede te doen. ^

En in der daad in het eerfte ftuk dat Raphaël
zedert Schilderde, dat geweelt is den Propheet
Jcfajas, dat men aanltonts bloot ftelde in de
Kerk van Sint Auguftyn

;
zag Michel Angelo

londef twyfleling de ongetrouwigheit van Bra-
mante. Dit geval is de grootfte roem dien men
ooit aan de werken van Michel Angelo kan
geven , en een bewys ten zeiven tyt van hetgoet
gevoelen van Raphaël, die zyn voordeel zogt
te doen met het geene dat hy goet vond in de
Werken van zyn vyanden , minder om zyn ei-

gen eere , als om die van m\ konft.

Na Ka
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Na dedoot van Julius den II. ging Michcl

Angelo naar Fiorencen , alwaar hy dat ver-

* Se
wonderlyk werkftuk van de * begraafplaats der

ttuics. Hertogen van Toscanen maakte; hy wierd
verhindert door de oorlogen; want men ge-

bruikte hem totde Veftingbouw , en verfterking

van dc ftad , maar hy wel voorziende dat deze
voorzorge ,die men te laat in 't werk ftelde, on-
nut zoude zyn , begaf 2ig uit Fiorencen naar

Ferrare, en van daar na Venetien. De Doge
Gritti tragtte hem daar te houden om hem werk
te geven : maar al wat hy konde van hemver-
krygen , was een tekening tot de brug genaamt
Pont de Rialto : want Michel Angelo was ook
een uitmuntend Architeft, gelyk men zien kan
door het Paleis F'arneze, door zyn huis, en
door het Capitool, dat een gebouw is van een

t Grand
I groots ontwerp.

Goüt, 2ynde wedergekeert naar Fiorencen , Schil-

derde hy daar de Fabel van Leda met Jupiter

in de gedaante van een Swaan voor den Her-
tog van Ferrare: maar om darmen niet genoeg
agiing voor dit werk betoonde, zond het Mi-
chel Angelo naar VrankrykmetMiriiozynDi-
fcipel,met twee kiften met tekeningen, die het

befte gedeelte waren van de gedagten die hy
op 't Papier geftelt hadde; de koning Francif-
cus de eerfte kogt de Leda die hy plaatftc

tot Fontainebleau , en het ovrige verftrooidc

door de fchielyke doot van Minio. .Deze Le-
da was verbeeld in een drift van h'efde zo le-

jLafcivc. vendig en zo \ geil, dat M. des Noyers Mi-
nifter van ftaat ouder Lodewyk den XIII. het

zedert uit een tederheit des gemoets heeft doen
verbranden.

Mi-
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Michel Angeld maakte door order van Pau-
lus den lü. het Schilderwerk van het A Igemeen
Oordeel, dat een onuitputtelyke Bron is voor
die geene die in den gront zoeken, de weten-
ichapen den* verheven fmaakindetekenkonft ^ g .

te kennen, Michel Angelo heeft hier in onge- Goüt.
looflyke moeite aangewend om de volmaakt-
heit van zyn konft daar in te doen zien. Hy
beminde de eenzaaniheit , ca zeide dat de Schil-
derkon ft jaloers was en een man alleen ver-
eiüe; op de vrage die men hem dede, waarom
dat hy niet en trouwde ! antwoorde hy dat de
Schilderkonft zyn Vrouw was, en de 'werken
zyn kinderen.

Michel Angelo had groote denkbeelden,
welken hy van zyn Meeftcrs niet ontleent hadde
het gezigt van de werken der aloudheit, en de
yerhevenheit van zyn f oordeel had hem zulks rGoüt.
ingefcherpt. Hy was wys en :|: zuiver in zyn ïConeéi

tekening, en de $ verkiezing is ^ verbazende J^ï''om my van zodanig een woord tedicnen Dieribic.
geene die hier al de * vloeijentheit van het An-* Ele-

tiek niet in en vinden, zullen altoos gcdwon- S^"^^'

gen zyn toe te ftaan, dat dit een kragtig mid-
del is tegen de gebrekkei ykheit van de gemee-
nc Natuur. Raphacl

, gelyk wy aangïmcrkt
nebben

, is aan hem de verandering verfchuldi^n
welke het zien van de Capel van Sixtus in zyn'
manier te wege bragt, die nog veel van Pieter
Ferugino hadde. Veele zyn 'er die daar in over
eenltemmen aangaande de grootheitvangedag-
ten van Michel Angelo, maar zy vinden daar
eRter weinig natuurelyke werkingen in. en
dikwils f bultenfporigc. Zy zeggen ook' dat tExtm-

%)ü tekening
| overladen is

, hoewel wyzelyk, ''g;^"
N 3 datge;
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dat hy te veel vryheit aan ïig heeft genomen
tegen de regelen van de Perfpedive , dat hy het

Coloreeren niet heeft verftaan: wy lullen daar

van fpreken in de aanmerkingen over zyn wer-

ken ; het is genoeg als men zegt dat decze grote

man niet alleen bemind en geagtgeweeftisvan

*soufe-a!le de Vorften zynens tyts, maar dat hy de

Mins. verwondering van alle de Nazaten blyven zal.

Hy overleed m Romen in *t jaar 1^64. oud 90
jaren. De Hertog Cofmus de Medicis liet

hem by nagt in 't heimelyk ontgraven , en het

ligiiaam te^Florenccn brengen, alwaar hy we-

der begraven wierd in de Kerk van 't Heil lig

kruis , in dewelke men hem een heerlyke uit-

vaart dede, en men ziet daar zyn Grafftede van

Marmer , beftaande uit drie wonder fchoone

figuuren ; de Schilderkonft , de Beeldhouwery

,

en de Bouwkonft, die van zyn hand zyn.

jfimmerkin^ over de werken van Mickel

MIchel Angelo is een van de eerlle die de

kleine jnanier en de Gottiekze overblyf-

zels uit Italien heeft verbannen. Zyn vernuft

was van een wyde uitgeftrektheit , en volgens

fTempc-zyn f aardt bepaalde hy zyn verkiezing tot hef

«amcnt. (traffe en het \ vreemde, zodanig egter dat 'er

onder zyn § vreemde inbeeldingen, (zo 'er

leiie. 'buitenfporige dingen onder waren) 'er ook o_n-

f Bizar- der gevonden wierden van een fchoonheit,

maar van wat aart zyn gedagten ook mogten

zyn zy behielden altoos van het groot.

Bewyle de vcrliandige konftenaars van die

tydcn
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tyden al de waardy van de Schilderkonft oor-

deelde te beftaan in de uitmuntendheit van de

tekening , lo heeft Michel Angelo in dit ge-

deelte ongelooftelyke Studiën gedaan , om 'er

een doorgrondige kennis in te verkrygen
,
ge-

lyk men ziet door tyn Beeldhouwery en Schil-

dervv^erken : maar hy heeft nimmer by lyn ver-

heven fmaak de zuiverheit nog de * vloeijent-*Ele-

heit der omtrek konncn voegen ; om dat hy

het menffclyk lighaam aangemerkt hebbende

in zyn grootfte kragt, en zyn inbeelding te

verre daar over hebbende laten gaan , to heeft

hy de ledematen van zyn figuuren f al te ge-tTrop

weldig gemaakt, en tyn tekening daar doorP"'^^"»-

gelyk men ïegt :|: overladen, 't Is niet om datïChaige

hy het Antiek zoude veronagtzaamt hebben

»

maar het is om dat hy aan niemant als aan zyn

zeiven de kennis van xyn konft willende fchul-

dig zyn, hebbende de Natuuronderzogt (die hy

als zyn eenige voorwerp aanmerkte) meer als

de Antieke beelden , willende geen Copyeerder

daar van zyn.

Hy verftont volkomentlyk de aan eenhegtig

der gebeenten , de zamenvoeging der ledema-

ten , den oorfprong , de invoeging en de wer-

king van de Mufcelen; maar het fchyntdathy

gevreeft heeft dat men niet zoude begrypen wat
diepe kennis hy in deze wetenfchap had, want
hy heeft de delen van't lighaam zo (lerk uitge-

drukt, als of hy onkundig waare geweeft dut

deze mufcelen door het vel bedekt zyn dat hen

verzagt. Hy heeft egter meer maatregel ge-

houden in zyn beelden als in zyn Schilder-

werk.

Zyn $ Poftuuren lyn voor het meerendecl

N 4 on-
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onaangenaam, het gelaat hunner aange2.igts is

» Trop trots, 2yn klederen zyn te ïeer* aanklevende,
adhc- en ïyn uitdrukkingen hebben weinig van het

tProduc-
natuurelyke ; maar onder al dat wilde van zyn f

tions. voortbrengingen, vind men daar dikwils ver-

heventheit in de gedagten, en edel heit in de fi-

tGout. guuren. Eindelyk de grootheit van2yn|fmaak

I
Goüt is een bekwaam hulpmiddel tegens de kleine §

f aman.
jpanier van de Nederlanders. Het diende
7elfs aanRaphaël , als wy verhaalt hebben,om
hem uit de dorhcit van Pietro Perugino te trek-

ken.

Michel Angelo was aangaande het Coloriet
ten eenemaal onwetende, en lyn vlees Cou-
leuren trekken naar het fteenagtige voor de da-
ging, en in de fchaduwcn is het zwart, 't zy
dat de ftukke'i van hem zelf zyn

; ofdathydie
heeft doen maken door dcFlorentynen ,die hy
hadde ontboden om hem in zyn groote werken
te helpen, 't Is heel iets anders met de Schil-

deryen die Fra-Baftiaan del Piombo naar dc
tekeningen van Michel Angelo gemaakt heeft,

f Gout dc Couleur is beter en trekt veel naar den ^ V e-
Yenetion neetziaanzen trant.

Maar om weder te komen op het tekenen
van Michel Angelo, daar de grootfte waardy
van zyn werken in gelegen is, indien deze
Schilder niet alles volkomen heeft gemaakt,
heeft hy ten mir.den zo veel grondige kennis
doen blyken,dat zyn werken veel konnen toe-

brengen om jonge Leerlingen bekwaam tema-
ken , die oordeel genoeg hebben om 'er zig v/el

van te bedienen, Ondtrtufzen moet men ver-

wondert (ban , dat de agting van Michel An-
gelo zig in zo grooten luifter heeft rtaande ge-

houden
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houden tot in onze dagen , %o hy niet nog roem
Mgtiger waare geweeft door de volmaakte
kennis die hy had van de Heeldhouwery , en
van de Architesauur Civile en Militaire

, als
fioor die van de Schildcrkonft.

SEBASTIAAN van VENETIEN

Gemeenlyk Genaamt

F R A-B A S T I A A N
DEL PIOMBO,

A Lïo genoemt ter oorzaak van een Officie
-*^*van het loot dat de Paus Clemens de* dcI
VII. hem gaf. Geboren te Venetien, zyn eer- Piomb<i(.

fte Meefter is geweeft Jan Bellino
, dien hy

verliet ter oorzaak vanzynhoogen ouderdom
cn begaf zig by Giorgion

, daar hy een goeden
aart van Couleur aannam, waar hy nooit v^n
afgeweken is. En was altyt in goede agtin^^-

te Venetien, wanneer Auguftyn Ghifi hem
bragt naar Romen, daar hy kennis,ma?.ktemct
Michel Angclo, aan wien hy zo wel beviel
dat dces ongemcene moeite aanwende 0111 hem
in de tekenkonft te doen toenemen, en daar
door de verkiezing te Rcgtvaardigen die deze
Difcipel van hem gedaan hadde tot nadeel van
Raphacl zyn mededinger. Want als doen wa-
ren de Schilders van Romen verdeelt , deeene
voor Raphaël en de andere voor Michel An-
gelo. Fra-Baftiaan verkoor niet alleen Raphaël
niet voor zyn xMeefter, maar hy tragre met
hem ge]yk te worden, 't is in dit voornemca

N ƒ ge-
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geweeft dat hy een Schildery maakte om het

Ihik van de "transfi^uraue te trotffeeren , dat

Raphaël doen Schilderde voor FranciTcus den

cerllen , in dit Tafereel had Fra Baftiaan ver-

beeld de opwekking van Lazarus; ditftukiste

Narbonne in de Hooftkerk.

Naar de doot van Raphaèi ,7,agFra-Baftiaan

door zyn eigen verdiende en door de kragtige

befcherming van Michel Angelo, zig aan het

hooft van de Schilders van Romen, zo Julio

Romaan zyn agting niet had opgewogen. Het

is waar dat hy een groote manier had van Schil-

deren , en het is genoeg te zeggen dat zyn wer-

ken
,
aangaande de tekening, veel hadden van

Michel Angelo, en van Giorgion omtrent het

Coloriet, maar hy was zeer langzaam in het

geene dat hy dede, daarom heeft hy veel wer-

ken onvolmaakt gelaten Daar is een zeer

fchoon (luk van hem in de Kapel van den Ko-

ning tot Fontainebioau; het verbeeld degroe-

tenis van den Engel aandcHeilligeMaagt.

Fra-13aftiaan verloor egter de vrindfchapvan

Michel Angolo om dat hy tegen zyn goctvin-

den ondernam een werk met (^lyverf te Schil-

deren; want Michel Angelo zcide hem dat

deze zoort van Schilderwerk eigen was aan een

Vrouw, en dat het Frefco in der daad het werk

van een man was. Terwyl zyn ampt van 't

loot hem genoeg verfchafte om eerlyk te kon-

ncn bedaan , en ten anderen dat zyn imborft

tot de ruft genegen was
,
dagt hy niet verder

als om zoetelyk zyn leven door tebrencien;

zig oeffenende dan eens in de Poëzy , dan we-

deVom in de Mufiek; want hy fpeelde zeer

wel op de Luyt; hy vond het middel om met
OJy

I
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Olyvcrv op dc muuren te Schilderen, zonder
dat de Verwen kwamen te veranderen ; dat

was een Bepleiflering zamengeftcit van Pek,
! van Malh'c en van ongeblufte kalk; hy over-

leed in 'tiaar ij'47. oud tweënzeftig jaren.

DANIËL RICCIARELH

DA VOLTERRE.

T^Eze laaftc naam , waar door hy bekent is,

I
_X->' ^'srt hem gegeven naar Volterra een Itad

I in Tofcanen, daar hy gcbooren is in 't jaar

1 fOp. hy was Difcipel , eerft van Antonio van
' Vercclli, en daar na van Baldaffer vanSienna

maar in het vervolg gaf hy zig ten eenemaal
over aan de manier van Michel Angelo, die

hem by alle gelegenthcdenvoorftont^zyn befte

werken zyn te Romen op trinita del mante.
Hy verliet het Schilderen om Beeldhouwer te

worden, 'tis van hem dat wy het metale Paart
. hebben dat op de plaats Rojaal tot Parys ftaat

;

dit Paart moeft dienen om de Beeltenis van
Hendrik den K. te dragen. Maar Daniël had
den tyt niet om dit werk volmaakt te zien.

Overvallen zynde door de doot , die een al te

groote arbeidzaamheit en zyn zwaarmoedig
humeur hem veroorzaakte in 't jaar \ 5ÓÓ. in 't

zcvenenvyftigfte jaar van zyn ouderdom.

FRANCESCO PRIMATICCIO

GEbooren tot Bolognevan Edele ouders,
die in hem een ftcrkc genegenheit tot de

tekenkonft ziende, lieten gaan naar Mantua
,

al-
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alwaar hy les jaaren v/as onder de onderwy-
zing van Ju Ho RomanQ

,
hy had ïig in de-

ïen tyt door 2yn ongemeene oefFening zo be-

kwaam gemaakt, dat hy naar de tekeningen
,

van julio Batailjes maakte van Stucco en Bas- \

reliev , en ging daar in , en in l.et Schilderen dc
andere Difcipelen , die tot Mantua waren, te bo-
ven.

Hy arbeide aldus met Julio Romano te hel^,

pen in de uitvoering van zyn tekeningen, als \

wanneer de Koning Francil'cus de eerfte een
jongn^an ontboot die bekwaam was tot de wer-
ken van Stucco en het Schilderen , en deze Pri-

maiiccio wierc aan hem gezonden in 't jaar

153». het vertrouwen dat de Koning van de-
zen Schilder had, was oorzaak dat zyn Maje-
fteit hem naar Romen zond, in 't jaar i5'4Q.

om Antiekebeelden te kopen. Hy bragt van
daar mede hondcrt vierentwintig Statuen met
een menigte Borftbeelden , en deed door Jaco-
mo Bairozio da Vignuola de Colom Trajana,
afi^ieten , als mede de Statuen van Venus, Lao-
coon , Commodus , den Tiber , de Nyl , en de
Clcopatra in J5elvideer; alles om het van koper
te gieten.

Naar de doot van RoflTu , wierd Primaticcio

» iBten-
^"^^ ^'^^ * opziender over de

dant. 'Gebouvv'en, en voleinde in weinig tyts de
Gallery die door Roflb begonnen was ,hy deed

l$tatuë*.tot l^ontainebleau zo veel | Beelden brengen,
zo van Marmer als van Metaal, datdey.eplaats

een ander Romen fchynt , in de werken die

j Stuc ^'Y maakte van Schilderkonl} en \ Pleillerv/erk

;

bediende hy zig van Rogiro van Bologne, van
Frospcr P ontana, en Giovan Baptirta van Bag-

na
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na Cavallo , en boven al van Nicolaas van
Modena die men noemde Meefter Nicoio, die

alle de andere in vlytigheit en bckwaamheit o-

V ertrof.

De algemeene agting die men in gants

Vrankryk dezen Primaticcio toedroeg , was zo
groot, dat geen voornaam werk wierd onder-

nomen zonder alvorens met hem raat gepleegt

te hebben, zo dat hy alles Ordineerde wat ge-

daan moeft worden indeFeeften, indeTour-
nooy fpelen, en Mafceraden. Hy was voor-

zien met de Abdye van S. Martin van Troyes

,

levende op een milddagigc en uitmuntende

wyze, hy was niet alleen aangezien als een

uitfkkent Schilder, maar als een van degroo-
te van het Hof. Hy en Roffo zyn geweell die

den goeden fmaak in Vrankryk hebben gebragt^

want voor hen, was 't alles wat de konffen

betreften van zeer weinig belang, en helde naar

hetGotiekze;Primaticcio is in een hoogen ouder-

dom gertorven.

PELLEGRINO TIBALDI

VAN ROLOGNE.

5f Oon van een Bouwmeefter van Milancn
,

_^had zo veel * genegenheit van Geeft voor
de Eedclc konÜen, dat hy uit zyn zelvcn de

fchoone dingen tot Bologne en te Romen be-

/lont naar te tekenen, hy wicrd van de be-

kwaamde in zyn tyt in de Schilderkonft, en
in de Architeéluur Civil en Militair. Het was
in de ftad Romen dat hy de eerde blyken gaf

van zyn vcrllint, cn daar hy oük den verdien-
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den lof verkreeg. Maar welken goeden opgatig
i

dat zyn werken hadden, de konftenaar was
1

daarom niet te gelukkiger; 't ly dat hy de be-
I

jkwaamhcit niet hadde om 2ig ïclvcn te doen
gelden, of dat hy dat niet hadde van iig te %
konnen vergenoegen, 't Gebeurde op 2eekren |
dag dat de Paus Gregorius de XIIl. 2ig bui- |

ten de Poort Angelo begaf om lugt te fchep- |
pen, en van den gemeenen weg wat afgaande, |

hy een klagende ftemme hoorde , die hem dagt
|

van agter een kreupelbofch te komen, de Paus
|

begaf 2ig derwaarts , en zag een man ter aarde 1

aan den voet van een haagcleggen; en hem ken-
|

nende voor Fellegrin , vroeg aan hem wat oor-
|

2aak dat hy hadde om aldus te klagen. Gy
|

ziet , antwoorde Pcllegrin een man in de uit"
|

terfle wanhoop , ik en hebbe ^een moeite ontzien
|

die ik my zelfs niet hebbe gegeven om bekwaam- 1

heit te verkrygen in myn konfl , Ik heb met |!

naarfiigheit gearbeit , en ik hebbe getragt myn
Ij

iverk te volmaaken zonder iets over *t hooft te
|j

zien
, of my zelfs te vergenoegen , en allé dezè |

zorgvuldigheden zyn zo weinig vergolden , dat 1,

ik niet kan leven van myn arbeit. Konnendé %

dit wreet nootlot niet langer tegen /iaan , zo ben
|

ik naar deze eenzame plaat i gegaan^ voorne- |

mens om hier van honger teJierven om my zei'
|

•ven te verlogen van de ellendigheden dezer
|

waereld. ü

Dc Paus deedc aan hem een flraffe berisping
|

over dit wanhopig voornemen ; en hem heb
|

bende vervolgens lyn Geeft herftelt en weder ;

moed gegeven, beloofde hy hem alle zoorten

van byftant. En dewyl de Schilderkon It tot

daar toe zeer ondankbaar aan Pellegrino ge-

weeft
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weeft hadde, 20 rade hem zyn Heilligheit om
2ig tot de Architeöuur te begeven , in dewel-
ke hy 2yn bekwaamheit hadde doen 2ien , hem
ver2eekerende dat hy hem zoude gebruiken in

2yn gebouwen. Pellegrino nam dezen raad in

agt Hy wierd een groot Architeö en groot In-

genieur, en Ordineerde pragtige gebouwen,
waar door hy de middelén verkreeg om verge-

noegt te zyn.

Zynde te rug gekeert naar zyn Vaderland

,

liet hem de Cardinaal Borromeo tot Pavia het

Paleis, genaamt la Sapienza, bouwen, enhy
wierd door de Milanefen verkoren om hetop-
iigt te hebben over het bouwen dat als doen
van hunne * Hooftkerk gedaan wierd Van*CatIie-

daar ontbood hem Philips de II. in Spanjen.**'^*^*'

Voor de Schilderwerken en deBouwkonft van
't Palais 'tEfcuriaal. Hier maakte hy menigte
van werken, die de Koning ïodanig bcvidèn,
dat , na dat hy hem hadde doen aantellen hon-
dertduizcnt Ryksdaalders, hy hem vereerde

met den Titel van Marquis. Pellegrino over-

laden met eere en met geit keerde weder naar

Milaan , daar hy overleed in het begin van het

Pausfchap van Clemens den VIII. oud omtrent
ïeventig jaren.

FRANGESCO SALVIATL

VAn Florencen, ftelde zig vlytig aan het

tekenen by Andre del Sarto, daarhyvrind-

fchap maakte met Vafari, die ook Difcipel

was van den zeiven Meefter. Zy verlieten hem
beide voor Baccio Bandinelli , daar zy méér
leerden in twee maanden als ly elders zouden

ge-
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gedaan hebben in twee jaren. Francefco ïig

zeer bekwaam gemaakt hebbende, nam dé

Cardinaal Salvati hem m ïyn dienft. 2yn ma-

nier van tekenen kwam leer naar by die van

Raphaël. Hy Schilderde gelykelyk wel in

Frefco, als in Oly-enin lymi^erv. Hy kwam
in Vrankryk in 't jaar 155-4. en maakte eenige

werken in Frefco voor den Cardinaal van

Lorraine, die daar niet heel wel over voldaan

was ; dit mishaagde Salviati alzo veel als de

gunft en het aanzien van Roffo, op wiens wer-

ken hy te veel gefchempt hadde om voor de

gevolgen niet tedngten Eindelyk zynde we-

dergekeert in Italicn , en verfcheide ftukkcn

gcrchildcrt hebbende te Romen , te Florencen

en te Venetien, veroorzaakte zyn imborft die

ongeruit
,
misnoegt en wankelbaar was hem een

ziekte daar hy aan ftorf in 't jaar i ƒ63. oud

drieënvyftigjaren.

THADDEO ZUCCHERO

GEboortig van Agnolo in Vado inhetland-

ichap van Urbino, was de zoon van een

gemeen Schilder, die, kennende zyn eigen

zwakheit. de opvoeding van zyn zoon meer

agtte als zyn eigen voordeel, hem geleidenaar

Romen in den ouderdom van veertien jaren om
van de leffen der goede Meefters gebruik te

maken : maar het Haagde niet wel. Hy beflel-

de hem by een reker Pietro Calabrefe, welkers

vrouwe Thaddeo van Honger zoude hebben

doen fterven , en nootzaakte hem door haar

gierigheit cm een nieuwen Meefler te zoeken,

dog hy nam geen ander. Want de werken van
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kaphaël en de Beeldhouwery der Antieken, die
de fchranderheid van zyn vernuft en Geeft ver-
ïlerkten , maakten hem in weinig tyds bekwaam.
Hy was gemakkelyk

,
overvloedig en bevallig

in het gecne hy deed. Matigende de vlugheid
van zyn Geeft door een groote voorzigtigheid.
Hy heeft niet gefchildert buiten Italië , maar
alleenlyk te Caprarola. Hy overleed A».
ifóó. oud 7,evenëndartig jaren. Deze onty-
dige doot deed hem veele onvolmaakte Wer-
ken nalaten

, die door zyn broeder Frederico
2yn uitgcvoert.

GEOÉGrö VA SARI.

VAn Arezzo in Tofcanen, was eerftelyk
difcipel van Guillaume van Marfeille,

Glasfchilder, van Andrea del Sarto
, en ein-

delyk van Michel Angelo. Men kan van hem
met 2eggen gelyk van veel andere Schilders,
dat zyn * genegenheid tot de Schilderkonfthem * incii-

overwejdigt heeft. Maar men kan met meer
waarfchynelykhcid neggen

, dat zyri goet ver-
ftant en zyn aanmerkingen hem daar toe be-
paalt

, en gebragt hebben
, eerder als zyn f tcém^-Natuurlyke neiging. Na de beroerte van Flo^

rencen keerde hy weder naar zyn Land
,
zyn Va-

der overleden zynde
,
zag hy zig beladen met

twee Broeders , die hy genootzaakt was door
de vi^inft van zyn arbeid te onderhouden. Hy
fchilderde in de dorpen hier en daar in Frefco
maar oordeelende dat hy doordcSchilderkonft
niet genoeg konde winnen om den laft van zyn
fcuishouwding te dragen, verliet hy zyn beroep

O om
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om Goudfmid te wercjen , daar hy ïyne ree*

kening niet beter by bevond.

Hy begafzig dan weder aan de Schilderkond,

met een groote drilt om bekwaam te werden;

hy tekende met lult onophouwdelyk alle de An-
tike lieeldhouweryen en al de Schilderwerken

die eciiigzins in aanzien waren ; en hoewel hy

door deze oefFening in de tekenkanft zeer was
toegenomen

,
gekopieert hebbende de geheelc

Capel van Michiel Angclo , liet hy daarom
niet naar metSalviati te tekenen naar alle de wer-

ken van Raphaël en van Balthafar van Sienna,

en niet vergenoegt des daags getekent te heb-

ben
,
gebruikte hy een gedeelte van den nagt

om naar te copi'ceren 't geen zyn medegezel ge-

teekent had. Hy liet zig voorftaan dat na alle

deze moeijelykheden hy in ftaat zoude zyn, al-

le zoorten van werken te ondernemen en geluk-

kig uit te voeren , denkende het Coloiiet van
weinig belang te zyn, om dat hy daar nooit

een regt denkbeeld van gemaakt haddc : zo
heeft hy zig in zyn reekeninge wel bedrogen
gevonden, want alhoewel hy een goet teke-

naar was , zo hebben zyn werken tot nog toe

niet al die agting verkregen die hy zig wel heeft

voorgeftelt, om de onkunde van de kennis der

Couleuren, of ten minften hetveronagtzamen
van de zagtïgheid des pinceels, Ondertuszen
de groote handeling die hy in de tekenkonft

haddc gaf hem een wonderbare ligtigheid om
menigte van werken voort te brengen. Hy
was een goet Bouwmeefter , en verftont zeer

wel de fieraden. De werken die hy tot Flo-

rencen gemaakt heeft, 20 van Architeótuur als

van Schilderen bragten hem in aanzien in het
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huis van de Medicis , daar hy cenig geit over-
won waar mede xy zyn twee Zuftcrs uittrouw-
de. Zyn deugden die hy hadde gevoegt by ïyn
beleeftheit, decden hem dc agting van deCardi-
nalcn van zyn tyd vcrkrygen. Die van Medi-
cis

, die inzonderheid zyn voorftander was , zet-
te hem aan tot het befchryven van het leven
der Schilders. Hy heeft ons drie boeken nage-
laten

, daar Annibal Caro een lofrede op ge-
maakt heeft

, zeggende dat ze fierlyk en op-
regtelyk gefchreven zyn. Maar men heeft hem
nagegeven dat hy de Schilders van zyn land te
veel geprczeri heeft ; dat is te ï:eggen de Flo-
rentynen. Wat daar van ïy , de fchilderkonft
is hem een altoos duurent gedenkteken fchul-
dig, om dat hy den nazaat de geheugenis van
io veel trefFelyke mannen overhandigt heeftj
daar het meerendeel van de namen alreeds in
de vergetelheid zoude begraven z.yn, zo hy de
moeite niet genomen hadde om hen te vereeu-
wigen. Behalvcn het Lewen van de Schilders
heeft hy redeneeringen over de Werken die hy
iieeft gemaakt , doen druikken , waar van dé
voornaamfte zyn iotRom(en,Flofencen enBo-
logne. Hy overleed tot: Florencen in 't jaar
I fyS. oud vier en zestig j-aren. Zyn lyk wierJ
naar Arezzo gevoert, daar hy begraven wierd in
een Capel verfiert van Architeéuur , die hy m.
2yn leven had laten maken.

FREDERICO ZUCCHERO.

/TlEborcn in een Dorp in 't Hertogdom Ur*
bino

, geheten A^nolo in t/ado
, wier<t

dQOr 2yn Ouders na'ar Romen gebragt by gele^'

O 1 gen-*
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genheit van het jubel jaar van ifp. Zy lieten

hem onder het opligt van lyn broeder Thaddeo,
die alreeds eene van de verinaardlte Schilders

van Italien was
; hy wierd 2yn dilcipel , eia iii

't vervolg zyn eigen kragten overwegende,
verdroeg hy met ongedult de verbeteringen van

2yn Broeder. 2y hebben te 2amen veel ge-

fchildeit te Caprarola ; en Fredcrico voleinde

de Werken dieThaddeo te Romen had onvol-
maakt gelaten , daar hy overleed , niet langer

gelceft hebbende als 2,cvenendartig jaren. Fre-

derico was indienft vanPausGregoriusdenXIII.
doende eenige werken waar door hy in moei-
jelykheit geraakte met de bedienden van zyii

Heilligheit. Om zig te wreeken van hun flink-

^ fen handel, maakte hy het Tafereel van de *

lomnic. laftering, dat daar na door Cornelis Gort is in

print gebragt, waar in hy alle die geenedie hem
beledigt hadden metEzelsooren verbeelde. Hy
ftelde het openbaar ten toon boven de deur van
St. Lucas Kerk op denFeefldag van dien Heil-

lig , en vertrok uit Rome om de gramfchap
van den Paus te ontgaan.

. Hy fchilderde in Vrankryk voor den Car-
dinaal van Lottharingcn , en in het Efcuriaai

voor Philippus den II. zonder dat nog de een
nog den ander over ïyn werken voldaan wa-
ren. Gelukkiger was \\y 'm Engelant, fchil-

derende het Portret van de Koningin Elixabeth,

en eenige andere werken die grootelyks gepre-

zen wierden. Eindelyk na zyn wederkomft in

Italien , na eenigcn tyd gefchilderd te hebben in

Venetien, riep Gregorius de XIII. hem te rug
Verleende hem vergiffenis. Het was in dezen
tyd dat hy degelegenheit waarnam vandcgunlt

I
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van den Paus. Hy fteldc ter uitvoering het
Brevet dnt hem 2yn Heilh'gheit verleent haddc
tot opregting van een Academie der Schilder-
konft. Hy wierd tot Prins van de zelve ver-
koren

, de hartige genegenheid die hy zyn
konft toedroeg , deed hem op zyn koften een
huis bouwen daar men de * byeenkomft der T,-*^""-
Schilders hield. Daar na ging hy naar Vcnetien
om de boeken te laten drukken die hy gemaakt
hadde over deSchilderkonft. Van daarbezogt
hy het Hof van Savoyen , en op een reezc
dat hy naarLorettc dedc,ftorf hy te Ancona
oud zeventig jaaren , ontrent 't jaar 1 6oi.

*

RAPHAEL D'A REGGIO,

TDEn boeren zoon, die hem de Ganzen liet

hoeden
, ontliep zyn Vader en ging naar

Romen
,
daar hy de gew^eldige genegenheid van

ïyn geeft tot de Schildeirkonft involgde
; heb-

bende zig begeven ond.cr het opzigt van Fre-
derico Zuccaro , daar hy niet meer als één
jaar by bleef. Maar hy had zulk een groo-
ten voortgang in de konft gemaakt , dat hy
by naar met zyn meefter gelyk was. Hy
heeft verfcheide fchoone dingen in 't Vaticaan
in Santé Maria Magiore , en andere plaatzen
van Romen gefchildert. Hy was fchoon en
welgemaakt van lighaam , men zegt dat hy
verliefde op een jonge dogter, en dat zyn drift
zo hevig was , dat de zelve aan hem de dood
veroorzaakte. Hy had een medegezel , Paris
genaamt, die hem in lyne Werken heeft ge-
holpen.

O 3 RI-
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R I C A R D O.

GEboortig van Breflia , was een van die

gene daar Raphaël 2,ig van bedien-

de in 2yne Werken van 't Vatikaan, Veel ge-

rugts heeft deze niet gemaakt door 2yn eige

konft; eens had hy een ftuk gefchildert voor

een Kerk der Florentynen , w^aar in hy Pilatus

verbeelde tonende Jesus Christus aan

het volk , wanneer het ftuk nu gedaan was

,

vraagde hy aan Raphaël welke van deTronien

hem het befte geviel , zig inbeeldende dat men
ten voordeele van de Chriftus Tronic zoude

oordeelen: maar Raphaël antwoordehem,dat

de befte mogelyk eene was die men van agte-

ren zag, willende d^ar door te kennen geven

dat zyn uitdrukkingen niet toepaszelyk ichee-.

nen aan het onderwerp dat hy verbeelde , al-

hoewel dat de Tronien anders wel gefchildert

waren.

FREDERICO BAROZIO.

GEboren tot Urbino, kwam te Romen in

zyn jonkheid , en hy heeft geen ander

Meefter gehad om eigentlyk te fprecken , als

de fchoone voorwerpen daar hy met veel

iorgvuldigheit naar ftudeerde , hier fchilderde hy

veel in Frefco ten tyde van Paus Paulus den

IIL weder naar Urbino gekeert, bleef hy daar

het overige van zyn leven , 't is een van de

aangenaamfte
,

verftandigfte , en bckwaam-
jle Schilders ^eweeft die ooit tc voorfchyn

Mcc«'
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Mcenigte van Portretten enHiftorie (lukken

heeft hy gemaakt , en de geneigtheit van zyn

geeft helde inzonderheit over tot Gcellelykc

onderwerpen. Men bemerkt in 7,yn werken
dat zyn genegenheid geftrekt heeft om de ma-
nier vanCorregio te volgen ; en alhoewel dat

hy * vafter tekende als deze Schilder , waren

nogtans zyn omtrekken van xulk een grootcn ^g^g^^'

aart nog zo natuurlyk niet. De partyen van het

lighaam f tekende hy al te kennelyk ,te weten
| p^,.

de voeten van een klein kint van den zelfden noncoit.

aart als of 't een volwaffen mens was. Hy
maakte zyn ftudien met paltel

,
voegende die

doorgaans naar zyn manier

Hy bediende zig om zyn Liev'vrouwen te

fchilderen van een Zufter , die hy hadde, en

van haar kind
,
hy heeft zclver printen ge-ëtfi:

naar cenige van zyne fchilderyen. Hy
was zeer gekwek met een braking en een

ïwakheit van de maag , 't welk hem niet toe-

Het langer als twee uuren op een dag te fchil-

deren. Des niet tegengaande heeft hy met de-

ze kwaal een hogen ouderdom berykt , dit

kwam hem (zo men geloofde) daar van daan,

dat een Schilder nydigovcr zyn agting en konft

hem vergeven had met falnade, die hy voor

hem gereet maakte, in het onthaal dat hy hem
aandeed, invoegen dar de hulpmiddelen , die

hem niet ten eenemaal genezen konde ,
egter

belette om daar van te fterVen. Hy is in 't

jaar 1612. tot Urbino overleden. In den ou-

derdom van vierentagtig jaren. Vanius is zyn

difcipcl geweeft»

O 4 AAN.
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AANHANGZEL.
Des ^

VERTALERS,
Getrokken uyt het Italiaans van

G I O. P I E T R O B E L L O R L

£Reüerico BaRocci. Eêr dat hy een.

Ordonnantie of fchetsfe ging ontwerpen
^

ie hy zyn difcipels tot modellen , en liet hen

% ^efto. zodanige "^gebaarden maken als befi met zyn in-

beelding over een kwam , hen vragende of in

zulk een flant zy ^'ok moeijelykheit gevoelden-^ en
indien ja dan meer of min gedraait of verfchikt

^

tot dat ze beter rufi hadden
,
desgelyks dat zy-

licden in flaat waren om de woorden naarturn

-

lyker zonder gemaakiheit uit te drukken ^ en dan-

aan het fchetffen. Op de'^elve wyze als hy een

groep van Beelden zoude maken
, fchikte hy al

de jongens in dien order als hy begeerde ^ en naar
die fchetffen maakte hy vervolgens zyn tekening^

en daarom is in de bewegingen van zyne figUH~
ren een gemakkelyke eigenfchap te erkennen die

fiatuurlyk en bevallig is. De tekening gemaakt
hootfeerde hy modellen van deze figuuren van
plyjier ofwas , zo fchoon , dat ze van de befle

J^eeldhouwer fcbeenen te zyn , dikwils niet te

vrede zynde met één éénige maakte hy zomtyds
twe of drie modellen van IVas , tot één zelfdefi-
guur y daar m kleede hy dat op zyn wyze^ en
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hy zag dat het iveljlandig was

, ftelde of
floo:de hy op de zelfde manier de klederen op de
natuur ^ om alle gemaaktefchaduwe» te vermy'
den. Na alle deze moeite aangewent te heb-
ben maakte hy een* klem ftukinülyverv ^ofwel"^^^^'
a Guazzo ^cdaagt en gefchaduwt , daar na de
cartons zo groot als het werk met kool enkryt
getekent^ oj van 1?aftel op papier^ het welke hy
dan of zyn tafereel met een pen offtift deurtrok^
op dat hy nooit een mistrek in de tekening mogt
begaan

, met zo veel zorgvuldigheit naar de vol-
maaktheit tragtende. TVanneer hy Coloreerde
naar de groote cartons , maakte hy nog een ander
kleinder ftuk^ waar in de hoedanigheit der Cou-
leuren met de vermindering was aangewezen,
zoekende de Couleuren met Couleuren te vergely
ken^ op dat alle de Couleuren te zamen onder el^

kanderen overeenkomft en houwding hadden
, zon-

der dat de eene de andere hinderlyk was
;

zeg-,
gende

, dat gelyk als de melodie derftemrnen het'

gehoor vermaakten
, alzo ook het gezigt verlus-

tigde met de Confonanza van de Couleureu , ver-<

gezelt met ie harmonie van de liniamenten^
Noemende derhalven de Schilderkonft Mufica ,
en eens gevraagt van den Hertog Guido-Baldo
wat dat hy dede i ik ben bezig om deze Muftek
te doen accorderen , ze ';de hy

, wyzende op het ftuk
dat hy fchilderde. Ik weet dat fummige met al
deze ftudie en vlyt de fpot zullen dryven

, ah
onnodig en overtollig , maar anderen zullen ook
wederom met hun onwetentheit laghen

, datze
hen eidel laten voorftaan een Ordinantie tekon-
mnfchilderen naar eenfchetffe of ""tgee 'n zy lieden
met twee of drie trekken op het doek tekenen.
Deze 'vermetelheid is oorzddk, ddt men zo zeU.

den.
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den ziet
,

{ik wil niet alleen zeggen) een wel

geordineerde hijlorie maar zelji niet één fchoo-

nen plooi ^ een fchoonen omtrek^ of e:;n jchoon

hooft ^ veel min een levendige en\ Natuurlyke

beweging. Met diergelyke Studiën^ de een

meerder de ander minder hekhen de groote meeS'

ters hen opgehouivden ^
* zonder eenige hovaardy

• te tonen in de Couleuren of omtrekken \ en die

de werken van onzen Barocci met opmerken

beziet , zal geen zwarigheit maken om aan hem

den regtmatigen loj te geven dien hy voor zyn
' naauwkeurige vlyt verdient heeft en waardig is,

. Na alle deze moeite gedtian te hebben , zo was

hy daar na vaardig in het Coloreeren
,
vryvcnde

dikwils met zyn middelfte vinger om de zagtig-'

heit te weeg ie brengen, in plaats van de Pin-

ceel te gebruiken. Hy kwam tn dit deel zeer

naar over een met Corre^io^ het zy in de ge^

dagten., of concepten., of in de zuivere en Na-^

tuurlyke Liniamenten., en in dat \ zoet gelaat

in de kinderen en vrouwen , en in de ptooijen

van de klederen , met een altoos gemakkelyke en

fmeltende manier. Hy was ook met hem gelyk

in de harmonie van de Couleuren., maar het is

ook waar, dat Barocci niet kan evenaaren met

Corregio in de vermindermge der "Tinten , die m
dezen Mecfter natuurelyker gevonden wordeny

daar Barocci zynColoreering <Jikwils gealtereert

Vjiert door het Cinabri , Azzurri , m de

omtrekken of elders te veel onder de Couleuren

vermenp. 7j)'n VJerken egter hebben hem on^

Jierffefyk gemai^H om dat hy floutmoedtg
,

Xt^?^-

ii<r en 'levendig Gefchildert heeft. De jchoonheit

van zyn tckcnhmji mankt Z'g bekent in zyn

geètfle Printen , te weten de Boodfchap f^i»

den
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den Engel ^ den Francifcus tn Folio ,
en een an-

der kleinder Franafcus ,
zyn eigenfchap was

meër voor het devoote en het tedere ,
als het

trotjfe en de hoogdravende manier -van den ge->

melden Corregio.

FRANCESCO VANIUS.

VAn Sicnna was DiTcipel van Barozitis en

is niet minder in de kond geweeltalszyn

Mcefter. Hy had een ongcmeene begaattheit

tot devote of Gecftelyke ondemerpen. Hy
is geftorven in 't jaar i'óiy. oud zevenenveer-

tigjaren.

AANHANGZEL.
Des

VERTALERS,
Getrokken uit het Leven der Schilders

DOOR FELIBIEN.

DE Cavalier Francefco (/anlus was van

Sienna en zoon van een Schilder ,
hy ver-

liet zyn eerfle manier om navolger te zyn van

die van Barotius; en tragtte niet alleen hem in

zyn manier van Schilderen, maar ook mdemt-

ktezing der voorwerken , en in zyn zeden te vol-

gen. Hebbende altoos gezogt Schilderyen v^n

Godvrugtige verbeeldinge temaken^ en gekeft

i> ie}^ uittcrjle Godudicnplkit^ Men ztet tn
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de St. Pieiers kerk te Romen een Schildery^
daar hy de doot van Simon den 'Tovenaar in
verheelt heeft. Maar zyn uhmmtcnjie werken
zyn in de kerken van Sienna. Hy was ann^e-
naam in zyn Coloreren^ en vaft in zyn tekc^
nen. Hy overleefde Barotius maar weini?
jaaren,

J O S E P I N.

A Ldus genaamt by verkorting van Jofepvan
^-•Arpino, dat een vlek is in terra dt lavora
in^ 't Koninkryk Napels, daar hy geboren
wiert in 't jaar 15-70, hy v^^as den 2oon van
Mutio Polidoro, flegt Schilder, die op de
dorpen zyn werk ging zoeken met Ex voto te
Schilderen. Jofep kwam in Romen, daar hy
een lugtigc en aangename manier aannam, die
in een gewoonte verviel, wel verre van het
Antiek en de fchoone Natuur, dewyl hy veel
geeft en vernuft bezat, zo was hy in aanzien
by de Paufzen en Cardinalen , die hem veel te
Schilderen bezorgden. Hy had een hevig me-
dedinger aan de perzöon van Caravaggio;
welkers manier van Schilderen ten eenemaal
tegen ftrydig met de zyne was. Het geen van
zyn werken wel de meefte agting verdient,
zyn de Batailles op het Capitool gcfchildert

,

voor het overige heeft hy niets gedaan als de
Schilderkonfl te verfieren, zonder dezelve \rx

eenig gedeelte te doorgronden. Hy overleed
in 't jaar 1640. oud tagentig jaren. Het mec-
rendeel der Schilders zyn tytgenotcn volgden
zyn manier, en wederom andere die van Ca-
rsvafggio,

PAS*
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PASQUALIN DELLA MARCA.

VAnden welken niet ïondegemelt werden

,

als om dat hy in één jaar zodanig in de

kond toenam, dat het voor een * wonderftuk» ^^^^
wiert aangemerkt. Daar 2yn Schilderyen van ge*

ïyn hand in de kerk van de Cathuifers by dc

Balftovcn van Diocletiaan.

Dit voorbeeld moet de zulke aanmoedigen

,

die alreeds in jaren zyn toegenomen, als zy

zig zclven van geeft en vernuft en gezontheit

bevinden voorzien te zyn, om in weinig tyts

de Renbaan van de Schildcrkonft ten einde tc

lopen.

PIETRO TESTA.
^Ebooren te Luca,, van zyn jonkhcitover-

geport om .Romen te zien door de Befaamt-

heit van dc Schilderwerken, en van de Schil-

ders ^ie men als doen daar zag. Gekleet als

een Pèllegrim lloeg hy op weg , en niet ge-

noegzaam onderwezen zynde aangaande de

konft, die hy volgen wilde, leefde hy in de

uitcerftc ellende, en bragt zo veel hy kondeden
tyt door met tekenen naar de f vervalle ge-^^"*^
bouwen, :|: de Beelden en dc Schilderwerken statucs,

van Romen. Sandrart verhaalt dat hy hem on-
der anderen op zekeren dag eens vindende in

een erbarmelykcn ftaar, en als een half woed
menfch, tekenende de liu'men rondsom Ro-
men, medelyden met zyn armoede had, hem
jiaar zyn huis nam, voorzag van. kledingen

tekcnkonft, wierd aan-

van
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van voedzel , hem aan het tekenen ^ctte van
verfcheide dingen i'n de gallery Juftiniani, en
hem vervolgens bekent maakte aan andere
Perzonen die hem lieten tekenen. Hy was

^Sauva-ï'O * fchuuw en f menfTen mydendc, dat San-
ge. drart zelve naauwlyks enigen ommegang met

Lope*""
'^^"^ konde houwden : hy had zo veel malen naar
de Antieken getekent, dat hy dezelve geheel

in 't hooft hadde: maar de lofzigheit van zyn
tFouguc vernuft en \ wilde gedagten hebben hem voor

alle zyn moeite geen billyk voordeel van zyn
konft doen erlangen: dat hy in ïyn werken
van Schilderkonlt ondernomen heeft is hem
nog minder gelukt, gelyk men ziet door het

klein getal van zyn Schilderyen, door de wei-
nige agting die men daar voor heeft, om zyn
flegtê Couleuren, eri om de hardigheit van zyn
Pinceel. Daarom het pryswaardigfte dat van
hem gedaan is, zyn de tckenmgen en zyn Prin-

ten, die ten dcele doorhem Gegraveert zyn,
de andere door Cefar Tcfta, en eenige ook
door andere Plaatfnyders. Men ziet daar veel

§p'lma* Geertige gedagten , Edelheit , en praöyk in.

Ic'c'cn-
^^^^f kleine kennis van ligt en bruin , en wei'

tiiieflc. nig rede en ^ regelmaat. Zynde eens gezeten
1!Jiifter-op den boord van den Tibcr om eenig gezigf
^' naar te tekenen, nam de wuid zyn hoed weg,

en willende dien bebouwden , door het uitflrek-

ken van zyn arm, wierd hy overwigtig viel in

't water , en verdronk dus ongelukkig omtrent
het jaar ló^S»
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PIETRO BERRETTINI.

VAn Coitona, in Tofcancn, opgevoet eil

onderhouwden in het huis van de Sachetti

tot Romen. Is gevvcert eene van de alleraan-

gcnaamfte Schilders die immer zyn te voor-

fchyn gekomen. Zyn geeft was vrugtbaar,

iyn gedagten fierlyk en zyn uitvoering gemak-
kelyk, dewyl xyn talent was voor de groote

werken, 20 liet de levendighcit van ^yn geeft

niet toe om een Schildery ten uittcrften uit tc

voeren j dit is oorzaak dat lyn kleine ftukken

,

wanneer men dezelve van naar by ziet, wel
verre fchyncn te zyn van de * waardye van de

gcene die hy in 't groot gemaakt heeft.

Hy heeft de grootfte f zekcrheit in de teke-tConja

ning niet gehad, weinig uitdrukkende de Harts-
togten, w^cinig geregclt in de plooijen vanzyri

klederen, :j: en gemaniert overal. Maar over
^^jviajij^

al ziet men ook van de grootsheit, de edel-ie par

heit, en dc beval iigheit.' Niet deze * beval- ^o^^f-

ligheit die Raphaël en Correglo als in eigendom j^^^^'

bezaten , en die zo levendig het harte beroerde f La
van de vcrftandigen: maar een f algemeene ^lacc.

bevalligheit, die aan al de waereldt behaagt
, ^cnert^

die eerder beftont in de gewoonte die hy haddeie.

van zyn wezens ^ en 't gelaat van zyn hoof- * -^''^ ^
den aangenaam te vertonen, als in een bezon-"^"^^
dre verkiezinji; van de uitdrukkingen, aan ie-

der voorwerp behorende. Want, gelyk ik

reeds gezegt hebbe, hy had moeite om tot zyn
.2elfs te komen , en tot het onderzoek van ie-

der bezonderc zaak te treden.

Hy zogt niet als een fchoon geheel , en de

dia-
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* Plat- <ïingcn * van onderen te zien in dc kerken, dé
fons. Galleryen,en de Paleizen der Grooten^ welke

wel verre van hem te verbazen, waren als het ei-
jLa Pa-gen fvoedzel en 't meeü overeenkomende aanmre.

g^^^^ Vernuft.

iutcuT
^"^^^ ^^^^ + kragtdadigc blyken ge-

ques.
ê^ven tot Romen, in de nieuwe kerk van de
Paters van 't Oratorium , in het Paleis van dc
Barberinen, in het Paleis van Pamphilio, enm verfcheide andere plaatlzen van Romen en
Florencen.

Zyn Coloriet heeft niet van het Oegfe, boven
al in zyn naakten , die nog beter zouden zyn

,

5 ïlus ^o zy wat § méér verandert en vlytiger * naar
vanees. gcfpoort warcn. Wat aangaat de andere Lo-

chcfchc*'^'^^^
Gouleuren, heeft hy zig niet afgeweidert

j D» van de Romcinze School , als in hen de fvunion. houwding onder malkandercn te geven, ende-

meSr ^ behaaglykheit, dat de Italianen noemen

Groots en Heerlyk waren de fieraden die
ïyn werken verzeldcn : hy maakte het Land-
fchap van een goeden aard, en hy heeft beter
de Schilderkonft in Frefco verftaan als alle de
geene die het voor hem geoefFent hebben.

Pictrö da Cortona was van een zagtzinnige
imborft, van een aangenaamen ommegang,
van opregte zeden. Weldadig, gedienftig

,

goedvrind, en fpreekendc van niemantkwaat»

Co^te
^° arbeidzaam dat § de gigt , van de-

welke hy dapper geplaagt wierd , hem egter niet
belette te Schilderen: maar zyn leven door-
brengende met te veel te zitten , en de over
maat van zyn aandagt vermeerderde dcezc
kwaal allengskens , cn deed dezen uitmunten-

den
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den man fterven in den ouderdom van ïeftig

jaren, in 't jaar 1Ó69.

AANHANGZEL
Des

Vertalers^
Getrokken uit het Leven der Schilden

DOOR FELIBIEN.
Pi ïetro Berretttm da Cortona vJas edel van

geeft voor de Inventie^ en fchoon in het ge-

bruik der Couleuren. Hy was niet uitmuntende
"Voor de zekerheit der tekening

,
nog naauwkeu-

rig voor de uitdrukkinge der Hanstogten \ maar
daar zyn weinig Schilders van zyn tyt geiueeft

die verftandiger
,
gemMelyker , en aangena-

mer geweéft zyn voor groote Ordinantiën.

Hy kvjam jong te Romen met voornemen tm
zig geheel aan de Schilderkonfi over tegeven ^ en

had daar vOor Meefier een Florentyns Schilder

die bekvjaamheits g^erloeghad., onder den VJelket»

hy in korten tyt een uitmuntende vordering deet.

De Heer Alexander Sacchetti en zyn broeder

de Cardinaalj veel agting voor hem gekregè»
hebbende

,
ontfingcn hem in hun Palais X en de-

de hem aan veele dingen werken , cn onder an-
dere aan een Sabynfe Maagden roof: Maar het

eerfie Schildery dat hy in het openbaar ten toon

ftelde was een geboorte Chrijli , J^t in de kerk

P van
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van Jan Salvatore inLauro is
^

digt hy detnoni

Jordan. Dit vuerk dat veel van de manier van
Carats had gaf hem groote agting ^ en was oor'

zaak dat de Paus Url?aan del^III. hem deet Schil'

deren in de kerk van St, Bibiana^ daar zyn

Meefler ook op den zeiven tyt bezig was.

Ma deze deet hem de Paus de groote zaal

van het Palais Barbarini Schilderen ^ -waarvan

de Printen gezien werden in het boek genaamt
JEj des Barbarini^ die door C, Bloemert gegra-

veert zyn. Door welke men o»rdeelen kan van
de vinding en Jieraden waar mede dit gewulft
•verrykt is. Men vind in dit werk een uitmun-

tende bevalligheit ^ en Edelheit in defchikking

der Beelden , veel aangenaamheit in hun ge'

Jlaltenis , en in het zoet gelaat der Ironien , een

fchoone overeenjlemming in de Couleuren , en

dat geen dat de Italianen Vag^ezza noemen'^

niet tegengaande dat dit werk in Frefc$ gefchil-

dert is j is ^er nogtans niet minder kragt en

tederheit in ah of het in O lyverwen gefchil-

dert was. En alhoewel de tekening van geen
nitgezogten fmaak is

,
nog de klederen der

Beelden verjlandig en Natuurelyk gephoit'^

nogtans het geheel by malkanderbefchouwt zyn'
de

, heeft iets bevalligs , en zo zagt aan V ge»

zigt , dat niemant is die *er niet van ge'

troffen wort terwyl hy het hefchouwt.

Na dat Certone deze Zaal geêindigt had
ging hy naar Venetien , en van daar naar Lom'
bardie om de uitmuntende werken van deMeefters
van dat land te bezien. En dewyl hy in zyn
reizen door Florence ging hielt hem de Groot
Hertoog op om een zaal en eenige vertrekken van
het Paleis Piti te Schilderen. Het is bezonder
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in een van deze Zolder Jiukken ,
daar hy de

opvoering der deugtgefchilderi heeft^ waarm men

fjet fchaohjie dat hy, ten opziet tan de Coulew

iren gemaakt heeft , zien kan. Het ts waar dat

hy alles niet volvoerde dat de Groot Hertoog

hem aanbevoolen had , om dat de Florentynze

Schilders jalours geworden, om dat zy hem tn

agting zaagen, alles in'twerkjleldenomhemrn

verdgting te brengen , en eindelyk denCardinaal^

oom van den Groot Hertoog wys maakten dat ee-

nige Schilderyen van Titiaan , en van andre

Schilders van Lombardie , die Pietro daCortone

' gekogt had, geen Originelen waaren. Waar

tver de Cardinaal hem berispte , 't geen hem z»

fmarte dat na eenige Werken voltooit te hebben

die reets vergevórdert waaren, hy vryheit ver-

zogt om een ras naar Romen te duen. De

Groot Hertoog fiont hem dit toe , en deet hem

tien duizent Ryksdaalders tot beloning van het

geen hy gedaan had geven. Maar te Romen

gekomen zynde wilde hy niet weder naar Flo-

rencen keeren, en het was een van zyn leerlin-

gen Ciro Ferrigenaamt {navolger van zyn ma-

nier) die hetgeen hy aan het Paleis Piti onvol'

tooit gelaten had^ volvoerde.

Petro begon te Schilderen voor de Patersvan

het Oratorium in de Cheeza Nova, Daar hy

aan veele dingen werkte devjyl hy drie jaaren

van den Paus Innocentius denX. te werk wiertge-

Jielt^ om de Gdllery van het Paleis Pamphili,

op de plaats Navone , te Schilderen , hier ver-

beelde hy verfcheide voorwerpen getrokken uit

de Eneas van Virgilius. Hy maakte in het ver-

volg een tekening om de Capel van St. Agneze

te Schilderen, en verfcheUe geeölorecrde Car-

p ;j,
tons
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tons z'oór de werken van Mofaiq ^ die men in

de kleine Coepels van de St. Peters kerk wilde

r/iaken : maar zyn gezontheit liet hem niet toe

alles uit te voeren dat hy wel wilde ondernemen i,

want de grootheit der werken verbaasde hem
niet , hebbende zelfs veel meêr gemakkelykheit
"voor de groote werken^ door de Praói\k die hy

verkreegen had^ als voor kleine Jiukken daar hy

minder aan bezig was.

Het is waar dat h\ aan deze niet werkte als

wanneer hy met de gigt gekwelt was ^ en niet

kunnende uit zyn kamer gaan
,
bejlede hy eenige

Huren om zi^ te verkwikken ^ en om zyn goede

•vrienden te voldoen: ook zyn zyn kleine Schilde"

ryen niet te vergelyken by Zyn groote wet ken.

Évenwei kan men niét lochenen dat Cortone een

groot getal Cahinet Jiukken gemaakt heeft , die

Van uitnemende Jchoonheit zyn. Men ziet ''er

in de Kerken van Romen., en in verfcheide

plaatfzen in Italien. In het Cabinet van den

Koning^ en in andere Cabinetten in l/rank-

ryk.

Zedert zyn wederkomfl tot Romen leefde hy

niet langer als zeven iaren^ by na altyt gekwelt
tan de gigt. IVaar van hy fiierf den 2 1 Mai
1669. Hy wtert begraven in de kerk van St..

Lucas , welke herbouwt was door de Cardinaal

Barbarini , naar de tekenigen van Cortone , die

niet alleen door zyn opzigt , maar ook door zyn
vrywillige gifte veel toebragt tot de onkofle van
deze kerk , en aan het Altaar , om het zelve met
rykeJieraden op te pronken..

De deugt en de verdienjien van dezen Schil"

der deden hem de agting en vrientfchap van de

geheels werelt verkrygen. Het was^ na dat
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hy het Portaal van de kerk van onze Lieve-

vrouw van de Vreede voltooit had^ dat Paus
IeXander de l^II. he;n vereerde met de

Ridder Order van \de Goude fpoor , die hy ont-

fing uit handen van den Cardtnaal Sücchetti\

eerfle voorftander. Ten beiuys van zyn
dankhaarheit fchonk hy den Paus twee van zyn
"Tafereelen^ het eene was eengelei Engel ^ en het

ander een St. Michiel. En de Paus gafhem
een Goude keiing met het kruis van de Ridder
Order,

Cortone was wel gemaakt van Lichaam
y

groot vangeftalte^ levendig van Geeft ^
geluk-

kig van jMemorie
y
openhertig en aangenaam in

zyn gefprek., vlug en gemdkkelyk in zyn wer-
ken ^ dat hy met vreugt ondernam zo ras als

hem de gigt verliet , maar waar van hy op het

einde zyns levens zodanig aangetaft wiert
,

dut hy naauwelyks kragt hadom te fpreeken»

Fervolg van CORTOAE.

ROmanel was Dtfcipel van Pctro da CQrtane

en navolger van zyn y^nanier. Het was on-

trent het jaar \66o. dat hy in Vrankryk kwam
daar hy eentge werken S/hilderde , onder deze

zyn een vertrek van de Koninginne Moeder des

Konin^s; de Gallery van het Paleis van Maza-
rin. En verfcheide (lukken voor eenige Konftbe-^

minnaars. Onder andere ook voor den Heer Em^
meri. N.f. zyn wederkomft te Roynen maakte

hy daar eenige werken: eindelyk keerde hy naar

Viterhe daar hy gehooren waSj en JUerf weinig

tyti df^ar na.
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IV BOEK.
Het Leven der Veneetziaanze Schilders^,

J AGOB BELLINQ.

VAti Venetien , had tot Meefter Gentile

d'a Fabriano, en was tytgenoot en* me-
currcnt. deftrever van die Domenico die omgebragt

wierd door Andfé del Caftagno. Hy is door

7yn werken zo veel niet bekent, als door de

goede onderwyzing die hy aap lyn zoons Gcn-
tlourecs. til en Jan gegeven heeft , dewelke de eerfte f

grontleggers geweefl: zyn van de School van

Venetien. Hy ftorf omtrent den jare veertien

hondert zeventig.

An Venetien, oudfte zoon yan Jacob vat?

^ den welken wy gefproken hebben ,zynde dé
allerbekwaamfte van de Veneetziaanze Schil-

ders van zyn tyt; wierd door 4cn Senaet te

werk geftelt met zyn broeder Jan om in de
zaal van den grooten Raad te Schilderen , en
maakte veel andere werken te Venetien, het

meerendcel van Waterverve: om datdeSchil-
derkonft met Oly nog niet in gebruik was.
Mahomet de II. Turks Keyzer hebbende een

Van zyn fchoonfte ftukken gezien prees het met
verwondering, begeerende den Konftenaar te

hebben om hem te laten Schilderen. Hyfchreef

GENTIL BEH.INO,

daar
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daar over aan de Reptblieq, die hem over-
ftierde. Getitil wierd v^el ontfangen van den
grooten Heer, hy maaite eenige werken die

aan iyn Hoogheit behaagden, voornamentlyk
van Portretten : en dev/yl de Turken eerbie-

digheit hebben voor Joannes den doper. Schil-

derde Gentil zyn onthoofding, en liet het aan
Mahomet lien , om daa: over ïyn goetkeuripg
ïo wel als van de voorgaande ftukken te mo-
gen erlangen.

Maar de Groote Heer vond wat te beris-

pen dat het vel van den hals , waar van het hooft

gefcheiden was, te hoog was opgerezen, eii

oni 2yn zeggen te beveiligen deed hy opftaanden
voet een flaaf komen, die hy den kop liet af-

houwen in tegenwoordighcit van Bellino : om
hem te overtuigen dat aanftonts naar de af-

fcheiding van het hooft, het vel weg kromp,
de Schilder was zo verfchrikt van dit * wrede *Cnieii€

bewys ftuk, dat hy oordeelde niet langer 1"^^^*^]'°^'

ruft en zeekerheit tot Conftantinopelen tezyn

:

hy verzogt zyn affcheid ondereenig voorwend-
zei , en hy verkreeg het. De Groote Heer
gaf hem gefchenken

,
hing hem een Goude ke-

ten om den hals , fchreef aan de Republieq
brieven van f aanbeveling tot zyn voordeel
dit was oorzaak dat de Republieq hem mettion,

een aanzienelyk Jaargeld voor al zyn leven be-
zorgde , en hem Ridder van Sant Marcus
maakte. Hy overleed ia 't jaar i joi. oud tag-

entig jaren.

P 4 JAN
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JAN BELLINO.

BRoeder en Difcipel van Gentil Bellino,
heeft den grondtlag gelegt van de Veneet-

ïiaanze School door het gebruik van de Oly

,

en door de moeite die hy nam om alles naar
het leven te Schilderen. Men ziet veel van zyn
ftqkken te Venetien : het laafte daar hy aange-
fchildert heeft is een Bachanaale dat hy maakte
voor Alphonfus den I. Hertog van Ferrare

,

de doot hem onder dit werk verraft hebbende

,

Wierd het afgemaakt door Titiaan, die daar
^en fchoon Landlchap byvoegde. Deze Difci-
pel zo bekwaam, maar eerbiedig om de eer
van het Schildery aan zyn Meeller te laten,
fchreef daar by deze woorden : (JoannesBelli-
nus Mcccccxiv.) Giorgion enTitiaan waren
lyne leerlingen. Bellino kwam te fterven in
't jaar 15-12. oud negentig jaren. Zyn Con-
terfcitzel nevens dat van zyn broeder zyn in 't

Cabinet van de Koning.

jfanmerking over de werken van Jan
hellino.

»M«- TAcob en Gentil Bellino hebben een *flegten
«hant J trant van tekenen gehad, en zeer droog ge-

fchildcrt : maar Jan Bellino het geheim van met
plyverv te Schilderen gehad hebbende, heeft
het Pinceel met meer tederheit gehandelt, hoe-

t Sechc- wel dat'er nog veel f droogheit in zyn werken
Keffe. is. Ondertufzen verdient hy onderfcheiden te

worden van de geene diehem zyn voorgegaan

,

piet alleenlyk ter oorzaak dat hy gulhartig aan

de
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Schilders die hem gevolgt hebben de uitvioT

ding van met Oly te Schilderen, (dat hy door

behendigheit van Antonello van Meflma ge-

leert hadde) heeft medegedeelt ; maar ook om
dat hy de eerfte geweell is die getragt heeft de

^'houwdingmetdcfrisheitderCouleuren zamen * l'u-
te voegen in welke de Veneetze Schilders voor nioo.

"

hem de meefte v/aardy van een Tafereel meeri-

den te beftaan , alzo ziet men het te zamen in

de Schilderyen van Jan Bellino een groote f
zuiverheit in zyn Couleuren, en een beginzel pj^^*^

van Harmonie die het talent van Giorgion heeft

konnen doen opbeuren.

De wonderbare voortgang van deze Difci-

pel , en van Titiaan hebben zelfs de oogen van

hun rneelter geopent, want de Schilderyen van

de eerfte manier van Jan Bellino zyn zeer

droog, en die van zyn laatften tyt zyn genoeg-

zaam onderfteunt van tekening en Coloriet,

om een plaats te vinden in deKonftkamersvan
de Liefhebbers , men ziet 'er eenige by den
Keizer, die naar den aarc van Giorgion trek-

ken in % de kragt van de Couleur en van het
^

ligt. ficrtc

De § fmaak van zyn tekening is een w^i-j Go4t,

nig Gottiek, en de * werkingen van zyn figu- * Attitu-

ren zyn van geen goede verkiezing, maar het*^"-

\ gelaat van zyn hoofden is eenoegzaam E-t Altv

del.

• Men ziet geen levendige uitdrukkingen van
gemoeds bewegingen in zyn Tafereelen, en

de onderwerpen die hy gefchildert heeft heb-

ben daar weinig gelcgenheit toe verfchaft

,

want het zyn meerendeels Liev-vrouwen. Nog-
tans heeft hy alle zyn kragten ingefpanncn om
- naauwï
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n\%ti\\. naauwkeurig de Natuur te volgen
,
hy heeft *

lemcnt. i flaafagtiger zyn werken uitgevoert, dan daithy

t Grand nuttiger getragt heeft een f vei heven aart daar
Cmc- aan te geven,
tae.

°

De Gebroeders DOSSO.

TTAn Ferrara hebben ïigaanzienelyIngemaakt

t Bon
^^^^ ^ goeden aart van Couleur , bo-

Goüt de ven al in de Landfchappen die zy zeer wej
Couleur. Schilderden; Alphonfus Hertog van Ferrar:»

ftelde hen veel te werk , en vereerde hen met
-ayn goetgunftigheit. Zy waren lo gelukkig

niet by den Hertog van UrbinoFrancefco Ma-
ria, die hen in Frefco Het werken in lynnieuv/
iPaleis , dat de Architeö Gcnga bouwde

,

want deze Hertog van dit Schilderwerk niet

voldaan zynde liet het afwerpen. Het is waar
dat niet tegcnftaande alle de moeite en vlyt die

ty 'er by gebragt hadden, iy nimmer iets ge-

maakt hadden dat minder lof verdiende , zo 2e-r

ker is het dat de arbeid vergeefs is in de uitvoe-

ring, wanneer eenmaal het werk kwalyk is

begrepen, zy onderfteunden nogtans hunne ag-
ting naar deze ongunft, want zy deden zedert

dien tyt zeer fchooncdingen.
De oudfte niet langer Konnende werken om

lyn hooge jaren , beftont het overige van zyn
dagen van een Penfioen dat de Hertog Al-
phonfus hem gaf, en ftorf heel oud Zyn jon-
ger broeder liaptifta genaamt overleefde hein
en maakte nog veel werken.

GIOR-
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G I O R G I O N E.

Ahio genaamt ter oorzaak van lyn groot-

moedigheit en aaiuienelyke geftalte, wierd

gebooren in 't iaar m?^- Caflel Franco ge-

legen in la Marca Trevjgiana. En hoewel hy

yan laage afkomft was, had hy egter een ver-

heven geeft, hy was ^ bevallig, beminde de*G«U«f,

Mufiek, had de ftem aangenaam , en fpeelde

heel wel op Inftrumenten. Hy begaf zig wel

haaft met grootc naarftigheit aan het tekenen

naar de wérken van Lionard da Vinei ; ver-

volgens over aan het onderwys van Jan Belli-

no om het Schilderen te leeren : maar zyn ft ^enl«.

Natuurelyke geneigtheit tot een^hoogvliegen-Jupc.

der begrip als dat van zyn Meefter gefchiktiiw.

'zyndc , kweekte hy het door de befchouwing

,

en de overweging van de Natuur, die hem in

het vervolg altyt diende tot een getrouwe ge-

tuige in alle zyne werk en. Zyn § ftpute en
§ Gom

kragtige manier van Schilderen behaagde uit- fier &
nemend wel aan Titiaara, die met het oogwit

yan xyn eigen voordeell dikwils by hem was,

eti vlytig de vrindfchaptragte te onderhouwden

dieze by Jan Bellino hianne iVIeefter gefloten

hadden; maar Giorgione, omzigtig over de

nieuwe manier die hy had gevonden bleef niet

in gebreeken om op een eerlyke viryzeaanTi-

tiaan zyn huis te verbieden
;
invoegen dat deze

in 't vervolg zyn mededinger wierd door de

vlyt die hy aanwende qm de natuur te Copyèe-

ren, en door zyn aanmerkingen, ging hy zelfs

Giorgione te boven in het onderzoek van de

^ederheden van Het lcyen,maar de zelfde Gior-
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gione heeft ïig bebouwden in de bezitting vat;
een ^art van Schilderen daar nog niemant by
gekomen is. De werken van Giorj^ione zyn
meerendeels tot Venetien; en dcwyl hy veel
ip Frefco heeft gefchildert, en weinig ryts ge-
leeft, zo zyn de Cabinet (tukken van lynhand
leer raar. Hy ftorf jong

,
zynde maar 32 ja-

r^n oud 1511.

^anmtrking over de werken van Gior-

gione.

DQor dien Giorgione nnaar korten tyt ge-
leeft heeft, en weinig groote werken ge-

maakt, 2o vind men geen onderwerpen ge-
noeg om van de grootheit van zyn vernuft te
oordelen. De grootfte ordinantie van zyn uit-

voering, is tot Venetien op de voorgev.el van
het huis daar de Duitze kooplieden vergaderen.
Op de zeide die naar het groot Can^al ziet.

• Cpn- Hy maakte dit Schilderwerk om ftryt tc-
«•jrwacc. gens Titiaan , die 4é andere zeide van dit ge>

l?ouw Schilderde;- maar deze twe werken by
na ten eenemaal door den tyt bedorven zynde»
Is het bezwaarlyk om een zeekere gilïmg daar

pp te maken, daarom moetmen zig bepalen
binnen een klein getal van lof^e Schilderyen en
eenigc Portretten die hy gedaan heeft ; en de-
wyl men zig zelf altoos uit Schildert in zyn
werken van wat Natuur datze mogen zyn, zo
liet men door die welk Giorgione ons heeft na
gelaten

, dat deze Schilder gemakkelykheit in
den Geeft en vlugheit in de inbeelding hadde.

t Gout. 2:yn t aart van tekenen is \ teder , en heeft

fDehcat.iets vaii de Romeiiizc School , hgevj^el dat hy
die
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die naauwkeiirigheit lo wel niet gehad heeft

als vv-el vercill wiert tot de Volmaaktheit van

ïyn konft; want Giorgionc had veel meer 2org>

vuldigheit om ronding" aan 2yn figuren te geven

als een zuiveren omtrek,

Zyn * zmaak of verkiezing was groot, enf * Godt.

aantrekkelyk, en zyn arbeit'ligt ;
hy is dceer- fi''qwus.

fte g.eweeft die fiere Couleuren heeft gebruikt,

en men kan als een verwonderlyke zaak de

Iprong dien hy eensflags dede aanmerken , want
_

van de manier van jan Bellino heeft hy het
'

Coloriet tot dien ^ hoogen trap gebragt, voe-
^1,^^,,

gendé by een uitterfte kragt een uitnemende § fu pie-

imelting. Smte
Hy verftont het ligt en bruin , en de harmo- ^

nic van 't geheel zeer wel. Hy bediende zig

om de naakte lighamen te Schilderen niet an-

ders als van de vier hooft Verven, uit welkers

vcrftandige tempering hy alhetonderfcheidvan

ouderdommen en ^ kunne wift te malen, f j«xc».

Maar onder deze vier Verwen, moet men
waarfchynelyk niet begrypen nog het wit dé
de plaats bekleed van het ligt, nog het zwart

dat daar van de * ontbeering is. Pri,^»

Het fchynt dat f de gronden die hy gevon- tion.

den had eenvoudig waren , dat hy dezelve vol- t Les

kome bezat, en dat zyn grootfte konll greep^'^'^^^^

daar in beftont om de dingen te doen gelden

door hun vergelyking.

Zyn Land'fchappen zyn van een
jf.

uitgeleze
^ gp.^^

verkiezing, aangaande de Couleuren en de § exqis.

tegenftellingen , en hy had aan zyn kond hef § Oppo-

geheim gevocgt om de kragt van zyn Cou-

leuren te doen werken en 'deszelfs fiisheit te

behouden boven al in het groen.
TT-
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, Titiaan geïien hebbende tot welk een trap

Giorgiori lyn konlt had opgeheven, becldezig

in dat deie Schilder de palen der waarheit had

óverfchreden
,
hy wilde om lo te fpreeken de-

le trotsheit van *t Coloriet temmen dat hy te

wild agte
;
hy matigden het door eeh verander-

lykheii van Tinten , om de voorwerpen Na-
ïdipa- tuurlyker en * Taftbaarder.te doen lyn, maar

bic». wat vermogen dat hy in 't werk gettclt heeft

om zyn mededinger te boven te gaan ; blyft

het egter een waarheit datGiorgione zig altoos

heeft üaande gehouden in een port daar nie-

mant hem tot hier toe heeft konnen uitfloten,^

en het is leker dat indien Titiaan zommige
Schilders heeft dpen lopen in de Renbaan van

de goede Colorering, dat het Giorgione is die

' hun die heeft geopent.

TITIAAN UCCELLI.

Uit Edele afkomft geboortig te Cadcr iri

Friuli , in het jaar 1 477. hy was maar tien

jaren oud. als hy door zynoudersgebragt wierd

by zyn Oom, die tot Venctien woonde, de-

welke ziende de genegehheit die dezen jon-

geling voor de Schilderkonft had, hem ftelde

onder het opzigt van Jan Bellino, daar hyzecf

langen tyt by bleef. Oeftenende zig niet an-

ders als naar de Natuur die hy flaafagtig volg-

de, zonder iets by te doen nog af te laten.

Maar in den jaren i ^07. bemerkt hebbende dé

groote kragf van de werken van Giorgione

;

volgde hy iyn manier, invoegen dat zonder

2ig met tekenen op te houden hy de waarhe-

den van de Natuur naar volgde die hymet an-

dere
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dere oogen befchouwde als van tc voren , cn

die hy beftuudecrde met een uitnemende aan-

dagt, dit belette niet aan de andere zyde dat hy

ïig niet vlytig oefFende, om bekwaamheit te

verkrygen in de tekenkonft.

Giorgionc den opgang van Titiaan gezien

hebbende om dat deze op lyn manier geftudieert

hadde, fneed alle vrindfchap met hem af. Zy
leefden zedcrt in*afgunft tot dat dedootGior- * Jalou-

gione op zyn twe-endartigfte jaar weg nam,

latende het velt voor Titiaan open. Die in den

ouderdom van agientwintig jaren 2yn Printen

in hout gefneden van de Triomfe des geloofs

in 't ligt gaf. Waar in de Patriarchen , Pro-

pheten, Apoftelen, Éuangeliftcn en de Mar-

telaren verbeeld zyn, dit werk gaf een grootc

f gedagten wat van hem te eeniger tyt ftont te
^ opi.

worden , en deed zeggen , dat indien hy de An- nioa.

tieken gezien hadde, hy Raphaèi en Michel

Angelo zoude te boven gaan.

Hy heeft tot Viccnza in Frefco gefchildert

een X overdekte Gallery waar in hy de hiltorie j porti,

van Salomon verbeelde; tot Venetien het Pa-qnc,.

leis Grimani ; te Padua eenige hiftorien van S,

Antonius. De drie Bachanalen die in de be-

ïitting gevallen zyn van den Cardinaal Aldo-

brandini, zyn gemaakt gcweeft tot Ferrara

voor den Hertog Alfonfus; een van deze waar

in een naakte Vrouw komt die flaapt op den

voorgront van 't Tafereel , was begonnen door

Jan Bel lino. Titiaan deze drie Bachanalen

Schilderende^ bediende zig van zynMeeftreffe

genaamt Violante voor het model, hy maakte

ook de Portrettc van den Hertog en Hertogin

die door Sadeler gefneden zyn.
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In 't Jaar ij'46. wierd hy tot Romen oritboi-
den door den Cardinaal Fai^neze om het Af-
beeldzei van den Paus te maken; hy deed ook
nog andere, en eenige Schilderyen vanweimV
werk, die geprezen wierden door Michel An-
gelo en Vafari, dewelke des tiiettegenftaande
hen niet konden onthouwden de Veneetziaanze
Schilders te beklagen dat zy hen zo weinig aan
dc tekenkon ft lieten gelegen zyn.

Titiaan -heeft een groote menigte van wcr-
ken_ gedaan in 't openbaar en in 'i bezonder

,

ïo in I'refco als in Oly, zonder ©p te tellen
een oneindig getal van Portretten, Hy heeft
tot driemalen dat van Carel den vyfdengefchil-
dert. Deze Keizer om zig uit te drukken zef-
de dat hy driewerf de onfterffelykhcit verkre-
gen hadde van de handen van Titiaan : daarom
maakte hy hem Ridder en verhiefhem tot Palrz

*PeB- Graaf, hem in denzeiven tyt een groot *jaargeld
fion. toeleggende. Hendrik dc derde oordeelde dat

hy met uit Venetien moeft gaan zonder deeze
Schilderte bezoeken, en alle de Poëten van zyn
tyt hebben hem door hunne vaerzen vereeuwigt.
Zyn lolTe Schilderyen zyn verfpreit door gants
Europa, de allerfchoonfte zyn tot Venetien,
in Vrankryk en in Spanje. Daar en is geen
Schilder geweeft die. zo lang heeft geleeft als
1 itiaan, nog die zo een geruft en gelukkig lè-

tjalou- ven geleid heeft; zo men ter zyde ftelt de f
£c. afgunft van Pordenon, dewelke des niet té-

genftaande ten voordeele van Titiaan keerde;
voor het ovrige hy wierd van al de waereld be-
mind en geagt, en overladen met ecre en ryk-
dommen. Hy ftorf van de Peft in 'tjaarijyó.
oud negenennegentig jaren.

Hy
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Hy heeft veel Difcipelen gehad, de voor-

mamfte daar van 7yn Franccfco Uccelli zyn
broeder , Horatio zyn Zoon , Tintoret cn an-
dere Venetianen.

,

Maar bchalven deeze Itab'anen, had hy -nog
drie Nederlanders , daar Titiaan groot werk
Van maakte, Jan vanCalker, Dirk Barendze^
en Lambert Zuftrus; die alle drie jong zynge-
üorven. '

Aanmerkingen over de werken van Ti'

tiaan.

A Lhoewel ciat Titiaan geen verheve en luis-

^terryk vernuft gehad heeft , hy had het eg-
ter overvloedig genoeg om groote onderwer-
pt?n te behandelen van wat natuur dat zy ook
waren, daar is geen Schilder * algemeender p,-

,

gewceft, nog die beter heeft weten uit te druk- univerièj
ken het oprcgte kenteken van ieder voorwerp
dat hy heeft willen verbeelden. Zyn eerüen
feertyt onder jan Bellino; de verkeering die
hy gehad heeft met Giorgione, de hartnekkigc
peffening van tien jaren om het leven te vol-
gen met de uitterfte naauwkeurigheit, maar
boven alle dingen 2yn verdandige Geeft en zyn
aanmerkingen , hebben hem de verborgenthc*
den van zyn konft ontdekt, en doen indrin-;

gen in de wezentheit van de Schilderkonft , ver-
der als eenig ander Schilder ; en indieij"@ft)r-

gione aan hem het doelwit getoont heeft waar
naar hy te ftreven hadde, hy heeft de Renbaan
geopent op een zekerder grondflag daar alle dc
geene, die hem hier in gevolgt hebben, zig in
een bezondere agting door hebben ftaande ge-

Q houw*'
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bouwden ; der maate dat indien men nooit een

Titaan hadde gehad daar zoude mogelyk nim-

mer geen Baf/^an, geen Tintoret, geen Paulo

Veronees,nog een goet getal van andere Mees-

ters geweeft 7,yn , die in Europa zulke door-

lugtige tekenen van hunne bekwaamheit gege-

ven hebben.

Maar is Titiaan een opregt navolger van de

Natuur geweeÜ, hy v^as het gantfch weinig in de

verbeelding vandcHiftorien, hebbende by naar

geen Schilderyen gemaakt waar in hy dien aan-

gaande 2ig niet bcrispelyk heeft gemaakt.^

Hoewel dat men geen groot vuur ziet in zyii

*Dirp9-* Schikkingen zy laten daarom niet naar wel ge-

fitioi plaatft en wel verftaan te zyn, en hy was zeer

regelmatig om zyn figuuren zodanig te doen
' werken datze fchoone partyen deden zien.

De arbeid , dien hy aanwende om met oordeel

het geheel van zyn werken te doen overcen-

•
t Repe- ftemmen , heeft hem verfcheide malen j de zelf-

tei. de Ordinantiën doen hervatten om nieuwe

moeite te ontgaan : men ziet verfchei-

de Schilderyen van Magdalcna,en van Venus

en Adonis van zyn hand , daar hy alleen den

grond aan verandert heeft, op dat men niet

zoude kunnen twyffelen of het zyn alle Orginele

ftukken. Dat belet niet dat het te denken is

dat hy zig bedient heeft van het behulp zyner

Difcipelen, en voor al van de drie Nederlan-

ders, die uitnemende Schilders waren , onder

dewelke Dirk Barendsz de \ begunftigde Difci-
jtavory.pgi Titiaan was. Als dan zodanige leer-

lingen al hun vermogen uitgeput hadden om
hunne Copyen twyfFelagtig te maken, en dat

hun Meefter dan met verfche oogen daar aan

over.
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over Schilderde , en met de laatfte Pinceel zyn
geeft daar in verfpreide? wie twyffeltdatze niet

mogen geagt werden van zyn eigen hand te

2,yn, alzo wel als de ecrfte Orgineele ftuk-
' ken ?

Titiaan heeft zyn a aart van tekenen naar de
Natuur gevoegt, hy heeft als Policle'tcs het*
fchoonfte 'er met vlyt ^ in gezogt, en het is^Rc-
hcm gelukt in de Vrouwen en in de Kinderen , chcrchc;

deze laatfte heeft hy op een c aangename ma cGout

nier getekent, en aan hen een d edel gelaat

ingedrukt , hen bygevoegt zeekerc hulzels en ^ Nd>ie.
öptooizels , die niet minder behagen door hun* Jufte-

èenvou wdigheit , en door hun onagtzaamheit als'"^°**

door/den fraeijen zwier dien hy daar aan gegeven
heeft, het is hem zo volkomen niet gelukt in ^^^^^1'°'^

de beelden der Mannen, zy zyn niet altoos gg c^Ji-

tiaauwkeurig nog h vloeijende getekent Even- icfts.

tvel heeft hy hier mede gehandelt gelyk Mi-''
chcl Angelo, want hebbende zigvoorgeftelt in

^^"'^'^

ïyn fmaak van tekenen de Natuur te volgen
in haar grootfte i kragt, heeft hy de Mufcelen*' Vigueiii

k vermogende gehouwden , en daar door een \
grooten / aart aan zyn figuuren by gezet; het/*carac-
onderfche-id dat zig bevind tulzen Michel An- tere.

gelo en hem, is dat deze m veel dieper geoef-», pi^s

fent was in de tekenkonft , en dat hy den fmaak profond.

van het Antiek vermengt heeft met een n dui-„ Pro-

delyke uitbeelding van de Mufcelen , in plaats noncia-

dat Titiaan het Antiek heeft veronagtzaamt
èn zig vergenoegt heeft met zyn manne Beel- /cWais'
den te 0 overladen , en de tederheit van de Na- gec.

tuur veel eerder te vermeerderen als dezelve te

verminderen , aan dewelke hy ïig ten eenemaal
had overgegeven.

Q a Mei^
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od'Exa- Men ïiet geen a vergrooting in de ftandetl

gmtion. 2yner figuuren
,

lyn eenvouwdigen Natuur-

lyk, en het fchynt dat in zyn Tronien,_hy

méér gelet heeft op een getrbuvVe navolging

van de uitwendige Natuur, om zo te (preken,

als op de levendige uitdrukking van de Harts-

togten.

Titiaan heeft niet altyt fchoone klederen ^e-

fchildcrt, en zo hy al volmaaktelyk de ftoftcrt

heeft naargebooft, hy heeft die dikwils kwa-

lyk gefchikt , en de plooijen zyn veel eer by

. . . eeval als naar een goeden order en goed b be-

ginzel.
.

Het ftaat vaft voor een zekere zaaK in de

gedagten van al de Schilders, dai hy beter land-

fchappen gemaakt heeft als eenige ander van zyrt

r c konftoelFening Zyn ^/gronden zyn van wei-

fior nig voorwerpen t'zamengeftelt, maar wel ver-

Sites, kozen ; de gedaante van zyn boomen zyn ver-

anderlyk, hun toet/Ten lugtig, fmeltende eil

zonder manier, maar 't geen hy doorgaans

waargenomen heeft om in zyn Landfchappen

uit te Beelden is eenig ongemeene uitwerking

eSenfa- Van deNatuur, dewelke een ekragtigen indruk

tionpi- veroorzaakt, en het gemoet beroert door zyn

quante. bezonderheit en waarheit.

Alles wat afnankelyk is van het Coloriet is

verwonderlyk in Titiaan , en indien hy in die

ƒ Fier. gedeelte al zo ƒ kragtig niet geweeft is als Gior-

gione, hy is naauwkeuriger geweeft en heeft

meêr tederheit gehad. Zyn locale Couleuren

zyn met een verftandige getrouwheit^ vlytig naar

ijechci-gefpeurt, en altoos geplaatft om een voorwerp
'

te doen redden door de vergelyking van een

ander, invoegen dat hy zo veel als mogelykis



van Venetïen. 24^
fi-eweeft heeft te hulp gekomen door de kragt
van 7.yn kond, aan de zwakheit van de Coii-
leuren

,
die uit hen zeiven tc kort fchieten aan

alle uitw^erkingen van dc Natuur. De waar-
heft diezig bevind in die zelve locale Couleu-
ren is 20 groot, dat het gants geen denkbeeJd
overlaat van dc Verven die op zyn Palet waa-
ren

,
en het fchynt dat men niet zoude konnen

heggen dat de vlees Couleurcn van Titiaaii
(by voorbeeld) zyn gemaakt van zulk ofzufk
een Couleur, maar eerder dat het watiragtig
vlees is, en dat zyn klederen van waareftoffen
zyn: aldus bebouwd ieder zaak zyn eigen aart
donder dat eenige van deCouleuren ,diehctza-
menmengzel hebben uitgemaakt, zfg ergens
doen onderfcheiden.

_
Men kan niet ontkennen dat Titiaandc ken-

nis van 't ligt en bruin gehad heeft, en wan-
neer hy het niet heeft doen uitfchynen door het
middel der groepen van ligten enbruintens;
20 heeft hy het genoegzaam doen kennen door
de Natuur van de Couleuren , die hy aan zyn
klederen will te geven, en door de * verfprei * Diftri-
ding der voorwierpen, waar van de Natunre- butioa.

lyke Couleur behoorlyk was aan de plaats die
hy aan haar gaf, of om die te doen voorko-
men of agterwaarts te doen wykcn, of om te
helpen tot de ronding , of eindelyk om dc uit-
werking te veroorzaken die hy wilde te weere
brengen. ®

Zyn ftrydighedcn zyn fier en f over een- 1 Suaves,
(temmende te zamen , en hy heeft de Hirmo-
nie van zyn Couleuren getrokken uit dc ken-
nis die hy van hun Natuur had, eerder als van

P 3 dc
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tPartl- de % mededeling van het ligt en bruin
,
gelyk

cipation. paulo Veronecs ook gedaan heeft.

Hy heeft zyn werken ten uitterften uitge-

voert, en heeft geen kcnnelykc manier in de

behandeling van zyn Finceel gehad, om dat

de oplettentheit van ïyn nafpeuringen en de

moeite die hy nam , om de eene Couleur door

een andere te matigen, de fchynbaarheit van een

vrymoedige hand bedekt heeft, hoewel dat zy

ipr ifl der daad gevonden wiert. Het is waar.

dat de ligtbaare blyken van deze vrymoedig-

* Sans
^^'^ "'^"^ zonder a waarde zyn, zy verheugen,

Lcrkc zo als men zegt den arbeit , en vervrolyken de

tHabiiU' oogen. Wanneer zy voortkomen van eenZ'Zui-
epu-

hebbel ykheit, en van 't vuur van de inbeet

ding; maar men ziet ui de werken van 1 itiaan

zulke gceftige toctflcn en zo overcenkomen-

e Tic- den aaii den aart der voorwerpen, datze denƒ
qucnt Ie fmaak van opregtc konft kenners veel meêr

kittelen als de harde ftreeken van een ftoutc

hand.

Titiaan heeft vier manieren gehad , die van

Jan Bellino zyn Meefter, die van Giorgione

dcom- zyn^/medeftreever, een derde die zeer e door-

petiteur. wrogt , maar die hem eigen was , cn de vier-

ctud^e'e
vervallen was tot een gewoonte, rnaar

Tsolide. altoos ƒ verftandig ; de eerfte was een weinig

i Ficrtc. droog : de twcdc vaneenuitftekende^fierheit,

gelyk men zien kan door het Schildery vanSt.

Marcus, dat tot Venetien in de Sacriflie van

de faluté is, door die van de vyf Heilligen , in

de kleine kerk van S. Nicolaas, en door eni-

é Tufte
andere: de derde beftont in een h regtc en

^'
'

' fchoone naarvolging van dc Natuur, zy was

liitnemeade doorwerkt door het naauwkcurig
'

gade-
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gadeflaan dat hy dede al « retokerendc dan hier tRetoa-
dati daar, dan eens met b zuivre heldere Tin-'^''^"^*
ten in de hgten, en dan weder met c lakzerenVTeSs"
in de fchaduwen

, en die ter oorzaken van de-. Glads*.

2e d fittcryen befchroomder fchynt te 2yn,^Minu-
maar die evenwel kragtiger is , cn uitvocri-tiw.

De vierde was een vrymoedige handch'ng die Manierc

hy in 't werk (lelde m zyn hoogen ouderdom
met konnende zig zeiven meer zo veel moeite
geven, of gelovende het middel gevonden te
hebben om hen te boven te komen ; 't is van
deze laatfte handeling dat de Taferelen gefchil'
dert zyn van de Groetenis en van dc Verheerly-
king op den berg , die tot S. Salvator zyn , de
b. Jacob van Sanzio, de S. Laurens van de
Jefuiten. De Jeronimus, de San6ta Maiia
Nova, het Pinxter-Feell, en vcrfcheidc ande-
ren van deze Natuur. Aldus kan men tot Ve-
netien befchouwen vyfrig Schilderyen in heto-
penbaar ten toon gertelt, in dewelke Titiaan
alle de manieren heeft doen kennen waar van
ik kom te verhalen.

Voor het ovrige, indien de Schilders van de
Romeinzc School 7'itiaan hebben overtroffen
in de vaardigheit van het vernuft, in de groote
Ordinantiën en in e den aart der tekenkonft
nicmant betwift hem deuïtmuntenihcit van het
Col oreeren; en hy is daar in alfoQigewecflrhet
i Zeekonipas voor de waare Schilders. ƒ bous-

fok.

fran-
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FRANCOIS UCELLI
Broeder van Titiaan,

^Olgde den Oorlog in lyn jonkheit; maar
^ de Vrede in Italien herftelt 7.ynde, kwam
hy zyn broeder tot Venetien vinden, aldaar

lig overgegeven hebbende aan de Schilderkonil,

nam hy ïo een hoogftrecvenden opgang , dat

Titiaan verftelt over den uitmuntenden aart

van Schilderen; en vreezende dat hy hem te

boven mogt gaan , het lo verre bragt dat lyn

broeder een onluft in de Schilderkonft kreeg

cn tot een ander beroep 2ig overgaf. Hy ver-

koos dat van Cabinetten van Ebben hout te

maken, verficrt niet figmiren en Architeéluur:

dat egter niet belette dat hy zomtyts Schilder-

de voor 2,yn goede vrinden. Zyn eerfte wer-
ken, die de jaloersheit van Titiaan gaande

maakte, lyn in den aart van Giorgion, en
werden gchouwden in de gedagten van vecle

Jjieffeebbers van dezen Schilder te zyn.

HORATIO UCELLI
Zoon van Titiaan

,

MA akte Portretten op de manier van zyn
Vader. Hy heeft weinige andere wer-

ken gefchildert ; want de Chymie gaf hem meêr
bezigheit als de konfl:. Hy ftorf in het beft van
?:,yn leven, het zelfde jaar als zyn Vader, dat

•\vas ijyó.

JA-



van Venetien.

JACOMO ROBUSTI,
Gpbynaamt

T I N T O R E T,

Ldus genaamt , om dat hy de zoon was
.van een verwer. Zyn * vlugheit des ver-^„.

tants hegte zig aan vcrfcheide zaken gedaurende citél

2yn jonkheit, ten voornaamften aandemnfiek
cn de Schilderkonfl:. Maar zig aan deze ten

penemaal bepalende, ftelde hy zig voor Mi-
chel Angelo te volgen in de tekenkonft, en
onder de onderwyzing van Titiaan aangaande
het Coloriet. Hy verloor zyn tyt niet, want
hy wift de f grondregels van zyn Meefter zo

| pji„cï,

verre te agterhalen, dat het aan hpm jalouzy pcs.

baarde : de Scholier dat bemerkende begaf
ïig op zyn zelvcn, hy verkreeg door een naar-

ftige oeffening een bezondre manier, die des

niet tegenftaande altoos zweemde naarMichel
Angelo en naar Titiaan. Tintoret vervolgde

deze oeffening met veel :|: driften oplettent- ïArdeut,

heit, en hy wierd als een % wonder ,van de^'^°'^'S^-

Schilderkonfl, zo ter oorzaak van den orer-^^^"^^"

vloet van zyn ongemene gedagten, als door
2yn goeden ^ fmaak of verkiezing

, en de
vaardigheit van zyn Schilderen aangezien; hy^ Goüe

liet weinig dingen over voor anderen , om dat

hy ftoutelyk naar de werken tragttc , en de-

zelve maakte voor zodanig een prys als men
wilde geven; daarom heeft hy geheel Venetien
met zyn Schilderwerken vervult

, en indien

onder zo een groot getal daar ook eenige on-
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der lopen die gemeen zyn , en gelyk men ïegt

,

»stra-
* twaalf Apoltclen met een (treek , men moet

paflëei, ook bekennen dat'er vecle iiitncemende (iuk-
ken onder zyn. Hy heeft een oneindig getal

tPor. van
i Conterfytïels gemaakt, dewelkehy heeft

t cro
"^^g^^'oert , of de X hand roede geligt naar maatc

j^ucz.'
^^^^ het bedongegelt. Dewyi nog een plaats
moeft vervalt worden in dezclfdekamer va» S.
Rochus School , alwaar hy daf fchoone ftuk
van de Kruiziging gemaakt heeft, zo kwameij
eenige Schilders hen zeiven aanbieden, dat ie.
der van hen een tekening zoude maken, op
dat men daar uit mogt verkiezen die geoor-
deelt wiert de befte te zyn. Die geene die
daar naar ftonden waren JofcphSalviati , Fre-
derik Zuccharo, Paulo Veronees, en Tinto-
ret. Die van de broederfchap van S. Rochus
namen dit voordel aan, en ftelden een dagom
de tekeningen te ontfangen. Maar Tintoret
in plaats van de tekening, bragt het Schildery

.
geheel gedaan , en ftelde het op de plaats daar
het te ftaan hadde. De andere Schilders mog-
ten hen daar over beklagen , en ieggendatmen
niet een Schildery maar een tekening gevordert
had, het ftuk bleef op zyn plaats. De broe-
derfchap die wel een konftftuk van een andere
manier als Tintoret Schilderde wilde gehad
hebben, om het vermaak van de verandering,
ïeide aan dezen Schilder, dat zo hy het Schil-
dery niet weg nam van de^ plaats daar hy het
gertelt hadde, hy 'cr niet voor zoude betaalt
worden

: wel aan antwoorde hy dan is het »
lieden ^efchonke». En het Schildcryftaat te-
genwoordig nog in de zelfde plaats. Het is te

verwonderen dat Tintoret hebbende zo vcele
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werken met een uitnemende vnardigheit ge-

maakt, tweëntagentig jaren heeft konnen le-

ven, zynde de ouderdom wanneer hy over-

leed. Hy wierd begraven in de kerk van Ma-
donna dell Horto.^ in 't jaar if94-

Aanmerkingen over de werken van Tin-,

toret.

ONder alle de Veneetziaanïe Schilders,

vind ik 'er geen die zo overvloedig en
gemak kelyk van geert is geweeft als Tinroret.

Deze Schilder had genoeg doordringentheit

van oordeel om alle de grondregelen van Ti-
tiaan wel te begrypen , waar aan hy zig gehegt

hadde; maar hy was * te driftig om de zelve "^^"B

naauwkeurig uit te voeren j en van de onge-
^

lykheit van zyn ^eeft is de ongelykheit van zyn
werken voortgekomen. Dit dcet Annibal
Caracci tot Veneticn zynde , aan Lodewyk
Caracci zyn Neef fchryven , dat hy Tintoret

dan eens bevonden hadde gelyk met Titiaan,

en zomtyts wederom kennelyk minder als

Tintoret.

De liefde die hy hadde tot zyn beroep deed
hem evenwel alles in 't werk ftcllen waar
èoox hy bekwaam konde worden. De vlyt

die hy aanwende om naar de befte voorbeelden

te tekenen, en onder andere naar de dingen

van Michel Angelo, bragten in hem een goe-
den fmaak der tekenkonft : maar de vaardig-

heit van zyn inbeelding heeft dik wils de zekerheit

van den omtrek belct.^ Zyn poftuiiren zyn by

naar alle te f onmatig in tegenftrydigheit , en dik- iraftécs

# Wilsa l'cxeï.



kft De Schooïe

wils uitfporig in de aktzicn : ik ronder de
rouwe iieelden uit, die hy bevallig genoeg
gefchildert heeft.

Hy heeft zyn figuuren indiervoegen gefchikt,
datze eerder tot de beweging die hy a;m -het

geheel wilde geven dienen , als datze overeen^
komen met de Natuur cn de waarfchynelyk-
heit, 't geene hem egter in zommige gelegen-
heden wel gelukt is Hy heeft het mecrendeel
van 2yn onderwerpen vry wel afgebeeld. Zyn
hoofden zyn getekent naar de groote manier;
•maar het is wat zeldzaam daar in doordringen^
de gemoeds bewegingen te zien.

Hy heeft de nootzakelykheit van 't ligt en
bruin verllaan , en hy heeft dat doorgaans in 't

»GiifFa- werk geftelt door groote * uitbreidinge van
éis. ligten cn bruitens,die zig redden en het een van het

ander doen voorkomen of wyken door hunte-
genftelling, waar van de oorzaak onderftelt

word buiten het Tafereel te zyn , dat van een
groot behulp is in groote Ordinantiën, vvannecr

het beleid dat hier ingehouwden word metver-
ftant gepaart is , en dat de uitterfte bepalingen niet

te fcherp zyn afgefneden.

Zyn locale Couleuren zyn goet, endenaak^
te Beelden in zyn belle werken komen zeer naar
by aan die van Titiaan; zy zyn raar myn ge-

t Caracr dagten van een f beter aart als die van Paülo
tere Veronees; ik meen veel opregter en vleesag-r
mdJieur.

fjger gefchildert.

Hy heeft menigte van Portretten gemaakt
van verfchillende waardy , naar mate vau den
tyt dien hy daar aan toebragt, en het geit dat hy
daar voor ontfing ; de befte komen zeer naar

aap die van Titiaan, Zyn Pinceel is zeer vaft
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tn * ftout; 7,yn arbcit ligt, en ^yn toetflen* Tres

Verrtandig Eiadelyk Tintorct is het allerbe- "^'go«-

kwaamit'e voorbeeld om aan een jong Schil-^^
der, die een voortvaarende manicrmet een goe-

den aart van Couleur tragt aan te nemen, eea

drift iil te Icherpen.

MARIA TINTORETTA

^, Dogter van Tintorct.

/^Nderwezen door haar Vader , heeft cent

^^meenigte van Portretten zo van Mannen
ais Vrouwen gemaakt. Zy had behagen in de
Muiiek, en fpeelde zeer V7el op verfcheideln-

Urumenten. Haar Vader haar hebbende uit-

gehuuwelykt aan een Dnitfer^ wilde haar al-

toos in zyn huis by zig houden , ter oorzaak
van de tedere genegenheit die hy zyn Dogtef
toedroeg: maar tot y.yn droef heit kv^am zy

te fterven op haar dertfgftc jaar Ao. i/yo.

PAULO CALIARI VEROMESË.

WIerd geboren tot Verotia in *t jaar i j'37<

zyn Vader Gabriel Caliari was een Beeld-

houwer; zyn Meefter is geweeft een van zyn
ooms

,
genaamt Badüe , wiens manier van Schil-

deren niet kwaat was^ De ceirlte openbaare

werken van Paulo zyn tot IVlantua gemaakt
geweeft, en in eenigc andere fteden van Italië,

maar hebbendé tot Venetien veel te doen ge-

kregen
,

floeg hy zig daar ter neder.

Hy is zeer aan de Natuur gehegt geweeft

,

ea
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en hy heeft al tyn vermogen uitgeput om haar

door de oogen van Titiaan te befchouwen.
Gelyk hy zyn Modellen wel wift te verkie-

zen wanneer hy dezelve nodig hadde voor de

verfchillende veranderingen van lyn vleefch

Coiileuren , lo hadde hy ook verfcheide zoor-

ten van ftoffen , waar van hy zig naar de gele-

gcnheit voorkwam bediende. Zyne werken
in het openbaar xyn by naar alle om flryt ge-

maakt tegen die van Tintoret zyn mededinger

,

dievandeu andren kantarbeidein den^elfden tyt;

en wanneer hunne werken gedaan waaren^
vont men dc gevoelens van de kenders ver-

deelt. Nogtans heeft men altyt meerder kragt

bemerkt in de konflwerken van Tintoret, en

*Magni- ^^'^^'^ bevalligheit en * grootsheit in die van

ficeacc. Paulo Veronees. Men ziet van zyn Schilde-

ryen door geheel Europa, om dat hy 'er ver-

wonderlyk veel gemaakt heeft.

Daar is bynaar geen kerk in Venetien die

niet eenig werkftuk van zyn hand bewaart:
maar de vóornaamfte proeven van zyn groote

bekwaamheit zyn in het Paleis van S.Marcus,
te S Joris, en te S. Sebaftiaan. Hydeed een

reisje naar Romen by gelcgenheit dat Jeroni-

mo Grim.ani, Procuratoor van Sant Marcus,
door de Republiek aan den Paus wierd gezon-

den : maar hy hield zig daar niet lang op, heb-

bende tot Venetien veele werken begonnen ge-

laten.

Paulo Veronees was een man van eere ;

vroom, beleeft, gedienftig, getrouw in zyn

beloften
,

zorgvuldig in de opvoeding van zyn

kinderen, deftig in zyn manieren van doen,

alzo wel als in zyn kleding : en al vergaderde
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hy veel geit, xo had hy geen andere ecrzugt

als dat van bekwaam te worden in de Schil-

derkcnft. Titiaan beminde hem inet veel hoog-

agting. r3e Koning van Spanje Philips de IL

wenüe naar hem om te Schilderen in het Pa-

leis Efcuriaal : maar Paulo ontlloeg zig daar

van , ter oorzaak dat hy beiig was met de wer-

ken van het Paleis van S. Marcus , en Fredrifc

Zucharo wierd in 7,yn plaats gezonden.

Hy had een groot denkbeeld van zyn be-

roep, zeggende dat de Schilderkonft Was een

gaave van den hemel , dat om wel daar van te

óórdelen men grootc kundigheden moell be-

zitten , dat een Schilder zonder behulp van de

Natuur tegenwoordig te hebben nooit iets

volmaakts zoude te wege brengen, dat men in

de kerken geen Schilderyen behoorde te ftel-

len , als die de welke van een bekwaam Mee-
fter gemaakt v/ierden, om dat de verwonde-
ring over de konft de Godsdienftigheit opwek-
te; en dat eindelyk het deel du de Schilder-

kon fl: kroonde, beftont in de deugt en opregt-

heit der zeden. Hy is geftorven van een koorts

in 't jaar 1
5-88. zyns ouderdoms agtenvyftig.

Zyn Grafftede is te S.Sebaftiaan daar men zyn
Afbeeldzei ziet van Metaal.

Aanmerkingen over de werken van Pauh
Veronees.

HOe fchoon ook hctverdant van een Schil-

der is, en hoe overvloedig dat zyn geeft

2y, en welke gemakkelykhcit hy ook heeft in

de uilvoering van zyne gedagten , ^o hy geen

aan-



if<S Èe SchooU

aandagtige overweeging maakt op het onder-
werp dat hy onderhanden zal nemen, en zo
hy zyn inbeelding niet gaande maakt door het
lezen der goede .Schry vers, hy zal dik wils niet
dan gemeene dingen voor den dag brengen

^

en zomtyts in * ongerymtheden vervallen,

bsptic. Paulo Veronees is daar een genoegzaam voor-
beeld van: zyn begaaftheir was verwonderlyk

j

en zyn arbeit zonder moeite, zyn vernuft zou-
de hem aityt fchoone dingen hebben doen te
voorfchyn brengen , indien zyn zorgvuldigheit
altoos zyn geeft onderfteunt had

, hy heeft een
orieindig getal van Tafereelen gemaakt. Naar
dat de plaacfzen en de Perzonen waren voor
dewelke dat hy Schilderde, zo overpeinsde hy
meêr of min zyn Ordinantiën. Het Paleis van
St. Marcus tot Venetien, de grootde Autaren
van de voornaamde Kerken , en eenige huizen
der Eedelen bebouwden heden noghetfchoonfte
dat hy gemaakt heeft. Maar aangaande de
Autaren van gemene kerken, en voor bezon-
dre Perzonen , die om de agting van dezen groo-
ten Schilder een liuk van ïyn hand begeerden

,

fchynt het dat in plaats van alle denootzakely-
ke nioeitens te nemen om zyn aanzien ftaande

tDcpra-të bouwden, dathyalleeri uit | den geeft gefchiU
hquc

(jcrt; heeft ^ (inttiger om zyn werk fpoedig als

zorgvuldig om het wel te doen, invoegc dat
2yn Invcntien zomtyts flegt zyn en zomtyts
verftaridig.

jfaicnt, ,

Zyn ^bsijaaftheit was voor groote Ordinan^
' tien, hy wifl: dezelve aangenaam te vervulleni

Hy bragt daar veel geeft, waarheit en beweging
in: maar hy gebruikte weinig oordeel in de
verkiezing der voorwerpen. Hy voerde daar

alles
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alles in wat zyn inbeelding hem vcrfchaftevan
het groote, het verbalende, het nieuwe en
ongeineene, en eindeiyk hy dagt eerder oni
het Toneel van lyn Schilderyen te verfieren

,

als om op de behoorlyke eigenfchappen vandc
tyden, gewoontens, en plaatflen: agt te ge-
ven : veeltyts bragt hy Architeftuur te pas die

lyn broeder Bénédetto doorgaans voor hem
Schilderde, en de pragt van deze gebouwen
geeft grootsheit aan 2yn werken.
Zyn * fchikkingen heeft hy niet al tc wel * pifpo»

vcrftaan ten aanzien van het ligt en bruin , daar
^"'o***

hy geen beginiel van had, en het gelukte hem
daar in, dan eens wel en dan eens k\yalyk,"'
naar de vcrfchillende invallen van zyn f Geeft ,|
dat men ook van zyn i poftuuren zeggen kan , t Attitu-'

die Voor het mcerendeel zonder verkiezing*^"'

lyn.

Ondertuïïèn is 'er veel vuur en gewoel in

zyn groote werken ; maar als men dezelve
van naar by befchouwt, zal menweirlig^gee-SFincfle»

ftigheit vinden in zyniiitdrukkingen
; 'tzy voor

her onderwerp in het algemeen , of voor de
*f|
f -

hartstogten in 't bezonder: en het is zeldzaam ^^°"^*

van hem iets re zien dat * hartrakende is. Hy * xou-
heeft dat gemeen met alle de Vencetzianen , chant.

die al hun opmerkirig tc kofte hangen aan het
naarvolgcn van het uiiterlyke van dc Natuur.
Zyn klederen zyn alle modern, naar de ge-

woonte van den tyt in welken hy leefde, en
volgens de ontmoeting van de vreemdelingen
uit de Levant , waar van 'er altyt een groot
getal in Venctien is, daar hy zig van diende
voor het gelaat van dc hoofden, alzo wel als

voor de klederen, Dcwyl zyn klederen voor

K het
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het meerendeel van verfchillende ïoorten van

ftofFen, de plooijen groots, en wel verftaaii

ïyn , maken dexelve een groot deel der fchoon-

heden uit die in de Schilderyen van Paulo Ve-

ronees gevonden worden. Men ïal 2ig hier

over niet verwonderen, als men weete dat

hy een menigte van diergelykc fchoone ftoften

by ïig had, lo dat 'er op xyn verkoping tot

vierduiient guldens van gekomen is.

Door de naarftige oefFening van dikwils de

üoffen naar het leven te Schilderen had hy daar

in zodanig een hebbelykheit verkregen , dat hy

verfcheide ryke klederen uit den geeft heeft ge-

maakt , die men zoude geloven naar de waar -

heit tc zyn.

Hoewel dat hy genegenhcit heeft gehad voor

de tekening van Parmens, de zyne is egtervan

* flegten aart, indien men de hoofden uitzon-

^ais*"* dcrt, die van het groot en het Edele hebben

,

Ceftt. en lomtyts van het bevallige Zyn beelden

zyn evenwel wel lamcn gevoegt onder hun

klederen: maar de omtrekken van het naakt

hebben weinig van den goeden aart en zeker-

heit, en boven al de voeten. Het fchynt niet

tegenftaande dat hy zorgvuldig is geweeft om
de vrouwen met een vloeijenthcit te tekenen

,

volgens het denkbeeld dat hy zig vandefchone

Natuur gemaakt had ; want wat het Antiek

betreft dat heeft hy nooit gekent.

Ik heb nooit eenig aanmerkelyk Landfchap

fCIels. van Paulo Veronéze gezien: hy heeft :|:
lugtcn

gemaakt in eenige van zyn grootfte ftukken

die uitnemende zyn : maar zyn verfchieten en

voorgronden trekken naar den aart der water-

verve, ^_
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) Hy heeft nimmer de kennis van ligt en
bruin regc begrepen, zo het gevonden word in

eenige Sciiilderyen is het niet anders als door
de goede uitwerking van zyn vernuft , onaflian-

kelyk van den konltregel: maar watbclaiiLtdé
locale Couleurcn deze heeft hy wel verftaan

,

doende.dezelvc gelden door de vergelyking re-

gens elkander. Hoewel dat zyn neiging over-
helde tot een a lugte en ^ heldere manier, dat " "^^S"®

hy zomtyts donkere en fterke Couleuren heeft ^Lnmir
gebruikt , en dat het c naakt der Beelden op- nieufe,

regt over d en doorfchildert is m.et e zuivere 'p^'^'^^'

" tions
tinten , zo zyn zy nogtans lo fris van Couleur dKechet-
iiiet als die van Titiaan

,
nog zo ƒ kragtig en^ chécs.

gloejcnd als vanTintoret; het fchvnt my zelfs *T""""
toe datter veele zyn dic een weinig naar het A ƒ vigou-
lootagtige trekken, dit belet egter niet dat in reules.

het generaal van zyn Couleuren een verwon- -2^^^'^'

derlyke overecnkomft is, inzonderhcit in zyn a"du**
klederen , aan dewelke hy een uitftekenden / plombe,

luilier, verandering en grootsheit heeft gege-
ven, die hem alleen eigen is. De harmonie
die men daar in vindjcomt doorgaans van het
k lakzeren en de gebrookcn Couleuren , dewel- k Glacis,

ke de een aan de ander deelagtig ontwyfel-
baar de / houwding veroorzaken. /L'unioa

Ondertuflèn ziet men Schilderyen , die men
,

zegt van hem te zyn daar de Couleuren m fcherp Aig«s

en K onovereenftemmcnde zyn ; maar ik zou- cordai-'
de geen borg willen ftaan dat alle de Schilde- tes.

ryen , die men op deil naam van Paulo Veroné-
2c ftelt , daarom van zyn hand zyn ; want hy
had een broeder en een zoon die zyn manier
gevolgt hebben.

Men ziet 'over al in zyn werken een groot

R i bè-
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»Icnnc.be{laan; lyn uitvoering is * vaft en lekcr, 't

Pinceel lugtig, en iyn agting door genoegxa-

me delen onderfteimt om haar tebebouwden in

den rei van de eerfte Schilders.

Ik moet hier niet vergceten dat bet Tafereel

van de Bruiloft van Cana, dat hy te V/eneticn

tot St. Georgcs Major gemaakt heeft , boven al

2yn andere werken uitmunt, en dat het niet

alleenlyk de Triomf is van Paulo Veronexe,

jnaar dat het by naar de Triomfvalide Schilder-

konü is,

BENEDETTO CALÏARI

Schilder en Beeldhouveer.

WAs de broeder van Paulo Veroncie, cn

heeft hem aanmerkelyk in lyn werken

geholpen, want het was een ïeer arbeid'iaam

inan,ïyn maaier van Schilderen was gelykals

die van zyn broeder, en dewyl hy verre was

van enige eerxugt , lo lyn de werken van hem

onder die van Paulo begreepen; hy overleed in

't jaar i ^98. oud zeftig jaren.

CARLO EN GABRIEL

C A L I A R I.

WAren zoons van Paulo Vcrone^e, de

eerfte had een fchoon vernuft tot de

Schilderkonft nodig, hy maakte fraaije dingen

als hy maar agtien jaren oud was. Men ge-

lóóft dat hy 2yn Vader zoude hebben te boven

gegaan indien hy langer geleeft haddc: maar
om
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om xyn iwakheit des Jighaams en te grootcn
vlyt in het werken bedorf hy zig zelfs de borft
en ftorf in het zcsèntwintigfte jaar 2yns ouder-
doms. Gabriel zyn broeder oefFende zig ook
Hl de Schilderkonft, maar dewyl hy de groot-
Ue begaaftheit niet hadde, verliet hy haar om
de Koopmanfchap aan te vaarden

^ egter zo
Schilderde hy wel by tuffen tyt. Hy ftorf in 't
jaar 1631. oud drienzertig jaren.

Jö AN-ANTON iO REGILLO

Gczcgt

PÖRDENON.
WAs van Pordcnon, dat een vlek is iri

Frioul twintig mylen van Udiné Hy
was afkomftig van het Aloude huis van Sac-
chi

,
en dc regte naam van zyn geflagt was Li-

cinio; maar de Keizer hem hebbende Ridder •

gemaakt, nam hy daar door gelegenheit om
zyn naam te veranderen , om den haat dien hv
een van zyn broeders toedroeg, die hem had
willen ombrengen, hy heeft geen andere Mec>
Iters in de Schilderkonft gehad, als de groote
liefde tot dezelve, en de werken van Giorgio-
nc 2yn vrind en * mededinger; en naar de f^, -

konftregelcn van dezen doorgront te hebben '. fr'^'begaf hy zig zo wel als hy om de fchoouftècipc
uitwerkmgcn van de Natuur te volgen dit
gevoegt by de kragt zyns vernuft en de t zugttL'Am^om zig bekwaam temaken , is oorzaak geweeft
dat hy een van dc beroemfte Schilto van de
waereldt geworden is.

R 3 H7
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' Hy gaf niets toe aan Titiaan, daar was iq

groot een jnloersheit tuffen hen beiden , dat

Pordenon vreeiende eenigen overlaÜ vande^y-

* Com-de Van zyn * tegenftreever , altoos op lyn hoe-

pfdtciu. de was, en wanneer hy het Kloofter van St.

Steven in Venetien Schilderde, werkte hymet

den degen aangegord en het rondas by der hand,

tBiavcs naar de gewoonte der t Voorvegters van dien

'tyt; hy had een overvloedigen geert, enteken-

de van goeden aart, en was weinig minder als

1 itiaan in hetColoriet, hy heeft veelin Frefco

gef:hildert; en deed dat zonder moeite, ge-

vende daar aan een grootc kragt, ^yn voor-

naamfte werken in 't openbaar lyn tot Vene-

tien, Udiné, Mantua, Vincenïa, Genua, en

in het Frioul.

Hy ging naar Fcrrara door bevel van Hertog

Hercules den II. om daar de tekeningen van

de Tapytzeryen te volvoeren die hy te Vene-

tien hadde begonnen; maar hy was daar lo

ras niet aarigckomen of hy ftorte in een zwaare

iiekte en overleed xonder dit werk , dat de do-

ling van Uliffes begreep, te voleinden. Dat

was in het jaar if 40. eö hetzesënvyftigftevau

2yn ouderdom, niet xonder eenig vermoeden

van vergift. De Heitog Hercules deed herri

een pragtige uitvaart bereiden ; Pordenon had

een Neef die den zelfden naam had als hy, en

zyn Difcipel was . men 2al daar in vervolg van

fpreken ;
hy had nog een ander Difcipel ge-

naamt Pomponio Amalteo, die lyn bebouwd

zoon was.

JERO-
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JERONIMO MUGIANO
GEboortig van Breflia in Lombardien,

tudeerde eenigen tyt onder Romanini,
dien hy verliet om zig naar de manier van l i-
tiaan re voegen ; maar tragtende 2ig te verker-
ken m de tekenkonrt, ging hy naar Romen,
daar hy Schilderde met Thaddeo Zuchero

,
hy

tekende daar veel naar de Antieke beelden, en
de befte Schilderyen, hy voleinde de tekenin-
gen van Bas-relief van de Colonne Trajana,
die julio Romaan hadde begonnen ; hy liet
deze in koper fnyden, en Ciaconius heeft zyn
ïinleggingen daar op gemaakt. De Paus Gre-
gorius de XIH. liet Muciaan Schilderen, en
het was uit aanmerking van zyn Perzoon dat
deze Opperpricfter te Romen de Academie
van S. Lucas ftigtte,door een brevet dat Sixtus
de V. beveftigde.

Hoewel dat Muciaan een goet hiftorie Schil-
der was, maakte hy nogtans veel liever Land-
fchappen,dathy zeer wel verftont,zyn manier
had iets van het Neêrlants in het flaan van de
bomen

,
daar de Italianen zo zeer geen agt op

gegeven hebben en dat egter een groote wel-
ftant is in de Landfchappen, de ftammen der
bomen maakte hy aangenaam door de veran-
deringen

, hy had groot behagen in de Caftan-
jen, en zydedat hy geen bomen wiftzoSchil-
deragtig als deze; Cornelis Cort heeft 7 groo-
te Landfchappen naar hem in 't koper gebracht

,

die konfiig zyn. Muciaan overleed in 't jaar
I f90. oud tweënzc^ftig jaren; hy jjet na door
zyn Teftament twee huizen aan de Academie

R 4 van
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van S. Lucas te Romen, en begeerde dat ift-

dien lyn erfgenamen ïonder kinderen kwamen
te Ücrven, alle hunne goederen zoude keeren

ten voordeele van dc ïelfde Academie, om
een wooning te bouwen tot huisvefting voor

jonge Leerlingen die te komen zoude komen
Studeren, en die zodanig behulp zouden nodig

hebben.

GIACOMA PAL MA
Gezegt

Den Ouden Palma*

GEbooren ïn het Landfchap van Bergamó
in 't jaar I5'48. hy heeft gefchildert met

een groote kragt van Couleur, geholpen door

een tamelyke goede tekening. Ik oordel e het

behoorlyk te zyn hem onder de Veneetziaanze

Schoole te ftellen, eerder als onder die van Lom-
bardien , daar hy zyn oorfprong genomen heeft.

Zyn manier was zo overeenkomende met die

van zyn Mecftcr, dat deez' een afdoening van

het kruis begonnen hebbende, datdcdoothem
belette te volvoeren : Palma verkoren wiert

om de laatfte handdaar aanteflaan,dathy deed

met eerbied voor de gedagtenis van Titiaan , al

20 hy dat heeft willen betuigen door de vol-

gende woorden , die men in dat Schildery nog

heden leeft.

^od 7'itiafius iiichoatum reliquit^

Palma reverenter perfecit ,

Deoque Dieavit opus.

Het
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I-ïet allerbefte van zyn werken is deS.Barbera
jn de kerk van S.Maria Formoza, hy (iorf in
't jaar 1^-96. oud agtenvecrtig jaren , dat ons
doet ïien dat hy den ouden genoemt wert , is
om dat hy den jongen Palma heeft voorgegaan
die zyn Neef, en Difcipel van Tintoret was*
die in de manier van zynMcefter heeft gefchil-
dert. Deez' heeft menigte van werken tot Ve-
netien geinaakt, daar jiy is geftorven in den
jaare 1ÓZ3.

GlAGOMO DU PONT
Gezegt

B A S S A N.

WAs dc ïoon van een gering Schilder
Francefco du Pont genaamt, dewelke

van Vicenza was komen wonen tot Baflan
bekoort door de aangenaamheit dier plaats, en

"die grote zorgvuldigheit hadde over de opvoe-
dmg van Giacomo daar wy vanfprecken ;de2e
loon hebbende de-eerfte leflen der Schilder-
konft van xyn Vader ontfangen, ging naar Ve-
netien, daar hy Studeerde onder Bonnifaciö
Venetiaan, en vervolgens naar dc Schilderyen
van Titiaan en Parmens; ïynde weder naar
Baffan gekeert, begaf hy zig om alles naar de
Natuur of het leven te Schilderen, dat hyïedert
altyt voor hem ftelde in de uitvoering van ryne
werken

, volgende daar in de genegenheit van
ïyn eigen aart en imborft. Schoon dat hy de
Beelden heel wel tekende, nogtaiis betragtte
hy iuzondcrheit de navolging van de beellen

^ S en
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en het landfchap , ter oorïaak dat deie dingen

veel gemeender en voordeliger waren omtrent

lyn woonplaats , ook is het hem daar in

volkomentlyk gelukt , met één woort
,
hy was

een uitmuntend Schilder; boven al in de ver-

beelding van Herders en Veltge?,igten ; en in-

dien in deftige Gefchicdeniffen , welke hy zo

veelmaals niet heeft onderhanden gehad, het

fierlyke en het Edele zo niet gezien word als

wel zoude te wenfchen zyn. Ten ' minlten

' Fraï-
^'"^ ^^^^ ^^^^ l^f^g^i* frisheiteft waar-

chcuï. heit.

De liefde die hy voor zyn konft had eri.;de

gemakkelykheit die hy bevond in de uitvoe-

ring , heeft hem een wonderbare menigte van

Schilderyen doen maken die zig door geheel

Europa verfpreit hebben, want hy Schilderde

in 't gemeen voor Koopluiden diedezelve naar

vcrfcheide plaatflen verzonden. Hy ftorf in

't jaarij'pi. oud tweëntagtig jaren. Nalaten-

de vierzoonen, Fraricefco, Leandero, Joan
Baptifta en Jeronimo.

FRANCESCO BASZAN.

Die de oudfte was vertrok naar Venetien

,

overtrof in zyn beroep zyne andere broe-

ders, hy was zeer zwaarmoedig en vol be-

nauwde gedagten, zo dat hy allengs verviel in

een vremde krankzinnigheit, zig dikwils in-

beeldende dat de Geregtsdienaars hem vervolg-

de. .Op een tyt hoorende hart aan zyn deur

kloppen, gelovende dat men hem kwam ge-

vangen nemen, wierp hy zig uit zyn Kamer-
yenfter en brak h^t hooft tegen s de ftcenen

,

'

' in

\
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in !t jaar I5'94. het vierèuveertlgfte 2,ynensou'
derdoins.

CAVALIERRE LEANDRO

ZYn broeder
,
volgde gelyk als hy de manier

van Giacomo hun Vader, maar hy Schil-

derde lyn ftukken 20 kragti^ niet als Francef-
co. Hy bcfciaf zig inzonderheit over aan het

Portret Schilderen. Door dat van den Doge,
Marino Grimani, dat hy maakte, verkreeg hy
den halsbani van Sant Marcus. Hy was altyt

fierlyk gekleet, hy beminde * de verteenng , * La
en den ommegang met eerlyke luiden ; maar '^•P*"^'?'

hy had zig in het hooft gebragt dat men hem
vergeven wilde. Men zegt dai deze zwakhe-
den Natuurlyk waren aan de vier zoons van
Giacomo du Pont, dewyl het aan hun Moe-
der al gebleeken was zomtyts zotte vlagen on-
derhevig te zyn, de Cavalier Leander, over-
leed tot Veneiien in 't jaar 161 3.

De twe andere broeders hebben niet veel
anders gedaan als de werken van hun Vader,
gecopycert, Joan-Baptilta ftorfin 't jaar

\(>\i.
en Jeronimo die van Medicyne Doder zfo-

Schilder gemaakt had in 't jaar lózz.

Aanmerking over de iverken van de

Bajfans.

GIACOMO Baflan , die de Vader was van
de anderen , is de eenige waar van ik voor-

nemens ben al hier te fpreken om dat ik de
zoonen niet anders aanmerk als zyn Copyéér-

ders,
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det'S, niet hebbende in hunne (lukken tc pas

gebragt als de Studieu van hun Vader, en zo

7y iets meerder gedaan hebben het is dikwils

het zelfde gewcelt , eerder uit gewoonte nis

vernuftig, in cén woort 7,0 zy cenigc vcrdicn-

ftc hebben, 20 is het voorgekomen van hiin

Vaders werken.
Giacomo ['affim was in der daad tot de

Schilderkonft geboren ; want onder alle de
Schilders ziet men niet eene die minder de ma-
nier van hunne Meeftcrs gevolgt hebben als

deïc ; hy veirliet hen om 2ig in de armen vari

de Natuur te werpen
,
diehemdievernuftigen^

geeft ^ingellort hebbende, hem ook in zyn Va-
derlant verleende de allerbckwaamfte voort-

brengingen om 2yn geeft aan tc kweeken.
Baflan befchouwde terftont deze Meeftreflc

der konden in haar merktekens ,• die haar het

allerduidclykfte en kenbaarfle doen fchynen,

hy fchifte het valfche van de waare Natuur,
en naar eenigen tytmetgrooteaandagtzynoef-

fening daar op toegelegt te hebben in de bc-

ïondere voorwerpen , zo maakte hy Schil4e-

rVen van een ongemeene waarde.

Zo zyn begaaftheit niet was voor het verhe*

venfte flag der doorlugtige heldendaden of ge-

fchiedenilïen , die dc deftighcit vereifchen, hy

heeft nogtans heel wel behandelt de onderwer-

pen die ovcreenkomftig waaren met de maaté

van zyn geeft en verftant,. gelyk als de ver-

beeldingen van het veld en 't Landleven'*, want
van welk een flag dat zyn voorwerpen waa-

ren, wift hy dezelve voordelig te plaatflen;

voor de goede uitwerking van 't geheel, en al

heeft hy aan zekere bezondere dingen een fleg-

tcn



van renetten. 2,551

ten ïwier en flegte toedel gegeven, ten min-
iton heeft hy hen opregc en * talibaar doen # p-iipa-

fchynen, bic».

Zyn tekcnkonft was nog edel nog vloeijen-

de, om dat het meerendeel van v.yn ondervi-'er-

pen het niet vcreilFen, maar in tyn flag van
Beelden was hy f. zeker van omtrek. ZyntCorrcO:.
klederen waren droevig, en de uitvoering van
dezelve was alzo veel uit gewoonte als naar
waarhcit gedaan,

'Zyn Loc<ï/i'Couleurenbehouwden volkomen
hun eigen aart, zyn X vlees Couleuren verto- ^cam»-
nen een groote frisheit en waarheit. Zyn Cou- tions.

"

leuren hebben een verwonderlyke verbintenis
met die van de Natuur. Zyn landfchap is van
heelcn goeden aart, de gronden wel verkozen

,

het ligt cn bruin wel verftaan, de toetflen gee-
ftig, en dc Couleuren altyt Natuurlyk in de
Verfchieten: maar dikwiis te zwart op den
voorgront, hoewel dat het fchyntdat hy daar
door heeft willen te baat komen deeigenfchap
van de helderheit der voorwerpen. Hy heeft
veel nagt verbeeldingen gcfchildert,en de aan-
genome gewoonte die hy hadde van fterke
fchaduwen te maken , kan ook veel toege^
bragt hebben dat hy dezelve buitens tyts ge-
bruikt heeft in de onderwerpen van een helder
dagligt.

Zyn Pinceel is vaft en § lyvig en behandelt ^p..^.
met zo veel beleid dat niemant de heeften met

*

zo veel konft en naauwkeurigheit gefchildert
heeft. Ik en weet niet of wel veel van zyn
ftukken in Vrankryk zyn, maar dit weet ik,
dat dc geene (Jie ik in de kerken van Baffan
gezien hebbe, zulk een frisheit en luider daar

in
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in doordraait die my zo ongemeen is voorge-

komen, dat ik nergens diergelyks hebbe ge-

vonden.

Janhangzel uit Bellorïe.

T Anneer Annibal Garats door Lombar-W ^^'^^ Venetien reisde, vond hy
"

aldaar nog in het leven en kende Paulo Ve-

ronees, Tintoret, en Baflan; in het huis

van den laatlkn wierd hy aangenaam bedro-

gen ,
2yn hand uitftrekkende om een boek

op te nemen dat gefchildert was, 't was van

dezen befaamde Giacom.o Bailano dat An-

„ nibal fchreef , om nog iets by de woorden
' van Vafari te voegen. Giacomo BaJJano ts

"
v^el lufvjaardiger Schilder gevjeeji^ als l^a-

"
fari van hem getm^t heeft\ om dat behahen

\ z.sn fckoone Schilderwerken, hy diergelyke

"
wonderftukken heeft uitgevoert als van de Al-

oude Grieken verhaalt werden^ bedriegende

"
niet flezts de onredelyke dieren ,

maar ook

Konfienaars , V ts aan my zelfsgebeurt ,
dat

ik in zyn Ifamer van hem bedrogen wterd ,
om

dat ik ms'tj hand naar een hoek uitjiak ^dathy

it
gefchildert had.

JULIO LICINIÖ
Gezegt

PORDENON de Jongen.

VAn Venetien, Difcipel van den grooten

Pordenon zyn ooiH, was goet tekenaar

en



van Penetien. zji

ëtt had een groote kennis van het Frefco

Schilderen. De overeenkomfl: der namen is

oorzaak geweeft dat de werken van den Neef
met die van den Oom onder den anderen lyri

verwert. Ündertuffen heeft hy op veel plaats-

Ten gearbeit. Hy heeft in Frefco gefchildert

den voorgevel van een huis tot Aiigsburg , te-

genwoordig bewoont door den heer Chante-
tel Dit werk is zeer wel in ftant gebleven

:

om de gedagtenis van zyn maker te eeren

heeft de Mageftraat der ftadt dat opfchrift daar

by doen ftellen. ^ulius Licinius Civis f^enetus

Augufianus hoe lEdijicium hts piSiuris mji-

gnivit
,

hicceque Ultimam manum fofuit ,

anno i-f6i. dat is te leggcnjulio Licmw^i>ur-

ger van Venet'ten tn van Augsburg
,
heeft dit

huis vermaart gemaakt door dit werk vanSchil-

derkonfi ^ dat hy volvoerde in ^tjaar i jói. Hy
leefde in deii zelfden tyt als Baffim. Men weet
niet meer van hemte leggen, Vafari nog Ri-
doHi hebben van hem niets verhaalt

,
mogelyk

ter oorzaak van de gelykheit der namen eoi

verdien ften.

Men zoude onder de Veneetziaanze Schil-

ders konnen geftelt hebben Jan da Udiné die

te vinden is opdebladzydei88.enFra-Baftiaan

delPiombo diegevonden wert op de bladzyd.20i.

maar dewy! de levens van deze twe Schilders

veel opzi!i;t hebben tot die van Raphaël,en van
Michel Angelö , heeft men goet gevonden om
dezelve daar oy te voegen.

Ik vernieuwe alhier de waarfchouiwinge dit

ik aan den Lezer in myn Voorreden g^edaan heb-

be , dat de »ordelen die ik hebhe gev elt in my»
aanr/ierkingefj over de werken dsT SikHders ^n'iet
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en zyji over een uitgelezen getal ^van hunno
Schilderyen ^ maar over het algemeen dat uit

'ijHnne handen is voortgekomen.

V. BOE K.

Het Leven der Schilders van Lombardien.

ANTONIO GORREGIO.

ALdus genoemt, van de ftadt Corregio in

het Modenees gelegen , daar hy geboren

wiert in 't jaar «472,. Zedert de vernieuwing

van de Schilderkonft in Italien , dat is te zeg-

gen , sedert Cimabué t^»t aan den tyt van Ra-

phaël, is deze konft, die niet als zwakke be-

ginzelen hidde gehad, niet opgeklommen toc

2ulk een trap van volmaaktheit dan allengs-

kens. De leerlingen vermeerderden geduurig

nog dat geene dat zy van hunne Meelters ont-

fangcn hadden; het is zeeker dat dit doorgaans

gebeurt in alle konftcn. Maar men moet hier

verbaaft Haan en een verftant, tegens de ge-

meene loop hoog agten , die zonder Romen

,

nog de Antieken, nog de werken van de uit-

nemende Meefters gezien te hebben; zonder

Meefter, zonder voorftant, zonder uit zyn

land te gaan, in 't midden van de armoede, en

ïonder ander behulp als de oefFening naar het

leven, en de gcnegenheit die hy had tot het

Schilderen , werken heeft voortgebragt van het
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allerverhevenftc flag, zo wel in de gcdagten
als in de uitvoering : lyn voornaamfte zyn tot

Panna en Modena, en zyn lofTc Schildcry«n

zyn zeer raar.

De befaamtheit van Raphaël verwekte in

Corregio den luft om Romen te zien ; hy be-

fchouwde aandagtig de Tafcreclcn tan dezen
grooten Schilder , en de lange ftilzwygentheit

daar hy in verzonken was op het zien van de-
zelvcn wiert afgebroken door deze woorden,
Afichio fon pittore

^
nog ben ik Schilder, On-

dertuflcn alle dc fchoone konfiwerken ,die hy
tot daar toe gemaakt hadde, konden hem uit

den ellendigen ftaat niet redden daar hy zig in

bevond, om dat hy met een zwaare huishouw-
ding was belaft, en de vergelding voor zyn
werken zeer gering was.
Zynde op een dag gegaan naar Parma om

een betaling van tweehondert guldens te ont-

fangen , 20 gaf men hem dit alles aan kopere
munt, die men Qatrini noemt. Deblydfchap
die hy had om dit geit aan zyn vrouw te

brengen deed hem geen agt flaan opdezwaare
vragt daar hy in den tyt van de hitte mede be-

laden was , geduurende eenlge meilen weegs
te voet te gaan

,
invoegen , dat door dc ver-

moeitheit van dezen laft, hem een pleuris over
kwam, daar hy aan overleed in 't jaar I5'i3.

oud veertig jaren.

ulanmerkingen over de werken van Cor»

repo •

WY zien niet dat Corregio iets ontleent

heeft van anderen , allés is ongemeen in

S 2yn
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ïyn, werken: zyn bevattingen, tekening, Cou-
leur, en l^inceel. En dit ongemeenc iiecft een

goede uitkomft; vs(ant zyn gedagtcn 7,yn zeer

Dell-
^^''heven, ïyn Couleur * teder en natuurlyk

,

cates/' 't Pinceel fchynt behandelt te zyn als door
de hand van een Engel. Zyn omtrekken zyn
de zeekerfte niet om de waarheit te zeggen,

.maar van een f grootcn aart; 't gelaat van de

Gmit!" hoofden bevallig en van een zonderlinge ver-

kiezing, voornamentlyk van de vrouwen en

kleine kinderen En indien men by dit alles

de :|:houwding voegt die in zyn werken door-

nion^'
ft^^^^f ' en het talent dat hy bezat om de ge-

moederen te bewegen door de fcherpzinnig-

hcit van de uitdrukkingen der hcrtstogten , zo

lal men geen moeite hebben om te geloven

dat deze begaaftheit in de konfthem eerder van

den Hemel is gefchonken,als door zyn oeffe-

ningen verkreegen.

Èrancesco Francia, die hier moeft gc-

plaafl: zyn , is geftelt onder de Schilders van de

Komeinze vSchool op de bladzyde 141. even.

eens als Polidoor van Caravagio op de blad-

ïyde r7z. en Parmens op de bladzyde 180 Pel-

legrino van Modena op 190. en Primaticcio

op 203. dat is daarom gedaan, om dat men
eerder heeft gezien de manier en 't beleid dat

2y "hielden in hun konftoeft'ening , als dat men
agt gegeven heeft op het lant van hunne ge-

boorte. Mogelyk ook dat de lezer het niet

ohgerymt zal vinden dat de Discipelen van

Raphacl op hun beurt naar hunnen Meeftcr vol-

S^"•

DE
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I)E GARAGGEN
LoDEWYK, AuGüsTYN, en Annibal,

DE Caraccen
, die 20 veel glorie en agting

door hunne werken verkregen hebben
waren Lodewyk, Auguftyn en Annibal, allj
aiie van Dologne.
Lodewyk kwam ter wacreld in 't jaar i <<<

hy was de Neef van Auguftyn en Annibal , en
flcv^yl hy ouder was als zy lieden, en dat hv
eerder aan de konft haddegeweeft, 20 wiert
hy ook hun Mccfter. Zyn begimel was by
i^rolpcr Fontana, die, oordelende dat het den
jongeling aan geeft ontbrak, hem tragtte van de
öchilderkonft af te trekken, en maaktehetaan
hem 20 tegen dat Lodewyk 2yn School verliet.
Maar zyn begaaftheit verwekte 2yn moet, en

uit voornemen geen andere Mccfters te
hebben als de werken van groote Schilders.Hy ging terftont naar Venetien, alwaar Tin-
toret, hebbende van zyn werk gezien

, hem een
hart onder den riem ftak

, en voorzcide dat hy
te zynen tyt den cerften zoude worden vanzyn
konft. Dit deed hem zyn voornemen vervol-
gen om zig in de tekenkonft bekwaam te ma-
ken. Hy Studeerde dan naar Titiaan, Tin-
toret, en Paulo Veronces tot Venetien: naar
Paflignano, en Andreas del Sarto tot Floren-
cen

: naar Parmens en Gorrcgio te Parma en
naar Julio Romaan tot Mantua. Maar van
alle deze Meefters, was die geene daar hy het
allerlevendigft door geraakt wiert, Cor-.

S 2 regio,
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regio, welkers manier hy ledcrt altoos ook

heeft gcvolgt.

AuGUSTYN wiert geboren in t jaar if 5-7-

cn A N N I B A L in 't jaar 1 560. hun vader , A n-

TONio genaamt, was een kleermaker, en

droeg 2orge om lyne Zoonen wel op te voe-

den. Hy liet Auguftyn Studeren om dat zyn

neiging tot de geleertheit fcheen over te hellen

;

maar dewyl zyn Geeft hem kragtigeraanfpoor-

de tot de konften, bcftelde men hem by een.

Goudfmit, die Auguftyn wel haaft verliet om
weder by xyn vader te komen, alwaar hy zig

bezig hield met verfcheide onverfchilHge wee-

tenfchappen te leeren.

Hy begaf zig tot al het geene in zyn gedag-
,

ten viel : aan de Schildcrkonft , aan het Plaat-

fnyden,dc Digtkonft,en deMathematiiewee-

tcnfchappen, het fpeelen op Inftrumenten ,
tot

het Danffeu , en aan andere pryswaardige oef-

feningen die wel verficrden , maar ook te ge-

lyk zyn geeft verdeelden.

Annibal in tegendeel had zyn aandagt

niet als op de Schilderkouftgeveft. Dezekonft

die hem nog naauwer verbond met zyn broe-

der
,

verpligte hen alle beide om te zamen tc

Studeeren: maar hun verfchillendc aart ver-

oorzaakte een geduurige twift en krakeel, en

belette al de vrugt van hun
_

oeffeningen.

Auguftvn was vreesagtig en arbeidzaam; An-

nibal kloekmoedig en ondernemende: Augus-

ftyn tragte naar de vrindfchap en den ommegang

met luiden van geboorte en verftant, Annibal

beminde niemant als zyns gelyk , en had een

afkeer van aanzienelyken ;
Auguftyn wilde

zyn broeder overtreffen door het regt zyns ou-
' ' der-
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dcrdoms , cn de verfcheidenhcit der Weeten-
fchappen, Annibal vcragtte luiks, niet den-

kende als op de tekenkonft: Auguftyn had tc

veel cideic fcherpiinnigheit om met voordeel

de Studiën naar een nette Iccrwys te fchikken

,

Annibal veel levendiger maakte ïig over al een

gebaanden weg. Daarom in de w^aarfchynelyke

onmogclykhcit om hen te vereenigen, fcheidc

hen de vader van elkander , zendende den
oudften by Lodewyk Caracci , die vvrelhaa(t daar

na hen alle beide begeerde , en door lyn
zagtmoedigheit en verllant dcie natuurelyke

tegenftrydigheit w\(ï te temperen. Tot dien

einde bediende hy lig van den geweldigen luft

die hy ïelfs tot de konft had, hy fcherpte hen
de zelfde liefde in , en beloofde al de kundig-

heden mecde te delen die hy 'cr in verkreegen

hadde; want hy was alreeds voor een verftan-

dig Schilder bekent. Eindelyk den y ver, dien

ïy voor hun beroep hadden, dagelyks vermeer-
derende door den verbaalenden voortgang dien

2y 'er in maakten , verbond de vrinlchap on-
der hun driën, en deed hen alles ter zyden
ftellen , behalven het voornemen om grootc

Meefters te worden.
AuGusTYN niet te min hielt zig niet al-

tyt bezig met Schilderen , om dat het Plafitlhy-

den, 't geene hy vanCornelisKortleerde,hem
aangenaam was, willende deze ocffening niet

verlaten in welke hy zo veel verftant had ge-

toont, zelfs van den ouderdom van veertien ja-

ren af Maar alhoewel hy in dit üuk voor-
treffelyke proeven van zyn bekwaamheit heeft

gegeevcn , had hy niet minder zvigt voor dc
ochilderkonft , want de luft en liefde weder-

S 3 riep
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riep hem altoos tot dezelve als tot zyn middel
punt,

Annibal die nooit afweek van zyn kond oef
fening , doorreisde , om nog méér daar in ver-

ftcrkt te worden
,
geheel Lombardien en 't Ve-

ncctziaans gcbiet. Hy was zo opgetogen van
de werken van Corregio in Farma; dat hy
fchrcef aan Lodcwyk , hem biddende Auguflyqi
te beweegcn om zig by hem te voegen

,
zeg-

gende datze nimmer een beter fchool zouden
konnen vinden om bekwaamc Meefters te

worden , dat
,
nog Tibaldi

,
nog Nicolini,

nog Raphaël zelf in de S. Cecili'a, niets ge-
daan hadden in vergelyking van de verwon-
derlyke konft die hy zag in de Schilderyen van

* Gra- Corregio; dat alles hier groots en * bevallig
cicux. was , dat Auguftyn en hy t'zamen naar deeze

fchoone dingen met vermaak zouden Studeren

,

en datze in goet verftant zouden leven.

Van Lombardien ging Annibal naar Vc-
netien, daar de nieuwe bekoringen die hem
voorkwamen in de werken van Titiaan, Tin-
toret, en Paulo Veronees, hem met vlyt en
aandagt de Schilderyen van deze groote man-
nen deed Copyëercn.

Eindelyk naar dat elk van hun dricn zyn
vordering gehaalt haddc uit de werken van an-
deren, zo verbonden zy hen volkomen met el-

kander, met voornemen om nimmer te fchei-

den. Lodewyk maakte zync Neven declagtig

aan zyn vcrligting in de konft , deczc ontfin-

gen dat met alle mqgelyke gretigheit en erken-
ienifle, Hy ftelde vervolgens hen voor de gevoe-
lens en manieren in een te fmeltcn ; en op de
zwarighcit die zy hem vertoonden om dedicp-

tens
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tcns van dcïe kond te konneit doorgronden
,

én dc fvvyfFelingen op te loflen, antwoórdc

hy dat het niet waarfcbynclyk was dat drie

Perzonen, die niet "z-Ogtcn als naar de wair-

heit, cn die al de verlchillende manieren wel

hadden geiien cn niargefpoort
,

iig kbndcn
bcdrouen vinden.

Zy namen dan befluit om de orde die 2y

begonnen hadden te vermeerderen en voort te

tetten: ly maakten inverfcheideplaatflcneeni-

gé werken, die niet tegcnüaandc dat ly van

Kunne benydcrs overdwarft wierden , hub ag-

ting cn vrinden deden aangroeijcn. Aldus hen

tiende geveft in een iianzienelykc agtirig , bfe-

wierpenxe dc eerfte gronden vdn dècze ver- >^ ^^^^
maardc * oeften Schoole , die ïcdert onder dc dcmic.

hamii van de Caraccen is beüémpelt geweeft.

*i: Was daar dat al de jonge leerl.ingëR^ diè

groötê hoope van hen gaven , de leffeh oritfin-

gen, 't w^s dadr dat de Caraccen gulhdfti^g cri

met goetheit leerden de dingen die overefcri-

komüig waren met het vermogen van huhnc
Difcipelen. 2y bezorgden uitgekoze model-
len van mans en vrouwen: Lodevvyk bèfchik-

te Stütïien en Basrelieven van de Antieken.

Zy hadden daar dc tekeningen van de befte

Meefters, ende uitgelezentfte boeken overaÜt
ftoffc. Een zekere Antonio de la Torre, groot

t Ontleder, onderwees diar 't geene de \ ïai-|jA^?'°

mcnvocging cn de beweeging der Mufcclen iliü'.
•

belangt zo veel dezelve opzigt heeft tot de fo".

Schilderkonft. Men hield dikwils by eenkom-
ften; niet allecnlyk dc Schilders , maardcGe-
leerden wierpen hier zwanrighcden voor. ende
twyftelingeil die nog over bleven, wierden al-

S 4 toos
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toos opgeheldert door de beflifxing van Lode-
wyk , aan wicn men toevlugt nam als tot een
Orakel. Al de waereld was hier wel ontfan-
gen , en de jonge luiden

,
aangefpoort door den

Naaryver, bragtcn met Studeeren dagen en
nagten door: want, al was het dat de uuren
wel gercgelt waren voor de verfchillende we-
tenfchappcn die men hier verhandelde, men
kende egter ten allen tyden vorderen in de
naarvolging van het Antiek, en de tekeningen
die men hier zag. De Graaf Malvafie zegt,
dat het geene deze Academie heeft onder-
fciiraagt, zyn geweeft, de grondbeginzels van
Lodewyk, de onvermoeide vlyt van Augus-
tyn, en de yver van Annibal.

De agting van de Caraccen door 't gerugt
tot Romen verfpreid zynde; ontbood de Car-
dinaal Odoard Farnéze , die de Gallery van zyn
Paleis wilde laten Schilderen, Annibal te Ro-
men tot uitvoering va^n zyn voornemen , de
Schilder nam zo veel te gewilliger de reize

aan , om dat hy grooten lult haddc de werken
van Raphaël , de Beelden en Antieke Dasrelie-

vcn te zien.

De fmaak, dien hy vond in de Beeldhou-
wery der Antieken, deed hem zyn Bologneze
manier veranderen , die veel van den aart van

* M^-' Corregio had om een veel wyzer * beleid tc
thoiic. volgen, dat meêr f onderzogt en kragti .er \.

ch^e. ^'"uitgedrukt was ; maar aan de andere zydedro-

X Pro- ger en zo natunrlyk niet nog in tekening nog
ooiicée. Couleior, Hy had de gelegenheit aan de

hand om aan verfcheide werken , die hy dede

,

en onder andere in het Paleis Farne7.e,te to-

nen wat hy in de konft vermogt, Auguftyn,
die
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die hem was komen vinden., bood hem ruftig

de hand lo in het Ordineeren als in het uitvoe-

ren. Maar het dat Auguftyn in dit werk te

veel den Meefter wilde fpelen , of dat Anni-
bal de Cilorie begeerde alleen te hebben , altans

deze laatfte konde niet verdragen dat zyn broe-
der aan dit werk langer bezig was , wat on-
derwerpingen en aanbiedingen dat Auguftyn
ook deed om hem te bevreedigen.

De Cardinaal Farneze ziende deze oneenig-
heit,zond Auguftyn naar Parma,met voorne-
men om hem voor den Hertog Ranuccio zyn
broeder te laten werken

,
hy Schilderde hier

een kamer, maar geduurende deze bezigheit

gaf men hem zo veel rede van moeijelykheit
en onluft, dat iulks niet konnende te boven
komen; hy zig in een Klooft r der Gapucinen
begaf, om zig tot de d. 'odt , die hy gevoelde naar
by te zyn, te bereiden. Oeez' kwam hem over
in 't jaar lóof. zynde maar vyfenveertig jaren
oud.

Hy liet een natuurlyken Zoon nagenaamt
Antonio, die Annibal naar zig nam, en liet

Studeeren en in de Schildcrkoiift onderwyzcn.
Deze Antonio heeft zodanige proeven van zyn
bekwaamheit gegeven , zelfs in de weinige
werken in Romen van hem naargelaten, dat
men gelooft dat hy zyn oom Annibal zoude
hebben overtroffen indien hy langer hadde ge-
leeft. Hy ftorf in den ouderdom van vyfen-
dartig jaren, in 't jaar 1618.

De Graaf Malvafie, zegt dat AnnibaVreedc
van berouw had over de hardigheit met de
welk hy zyn broeder in Romen had bejegent,

cn dat hy in gevolg Schilderyen te maken heb-

S s bende
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bende waar toe hem de raat cn gclcerthcit

van Auguftyn nootiakelyk waarèn , ïonder de

hulp van Lodewyk Caracci in gruote verle-

genheit loude gewied lyn. Maar dat heeft

weinig waarfchynelykhcit. Om dat Agucchi
die Annibal met tyn kundigheit altoos heeft

by geftaan in de Ordinantiën die hy te maken
badde , hem niet zoude in verlegenheit gelaten

hebben , ten anderen kennen Wy uit lyn teke-

ningen genoeg oordelen van zyn fchoon en

overvloedig vernuft.

^'ien hield tot Bologne ter ecrcn van Au-
guftyn een heerlyke uitvaart, waar van men
de omftandighedcn kan nazien in de befchry-

ving, die ons de Graaf Malvafie daar Van heeft

nagelaten.

OndertufTen volherde Annibal in de Gallc-

ry van den Cardinaal Farnéze, hier in gaf hy

7.ig ongelooflykc moeite, en fchoon dat hy in

de konft volleert was , heeft hy egter in dit

werk het allerminfte niet gedaan zonder met
het leven of de natuur raad te plegen

,
nog het

minfte gedeelte van zyn Beelden gefchildért,

voor het welke hy zyn model niet op een ftel-

»Atti- ling heeft doen klimmen, cn aldus il tyn *

tudcs. (landen naauwkeurig naargetekent.

Bonconti eene van xyn Difcipelch, verwon-
dert over al den arbeit dien hy aanv^endc , en

hoe weinig agt daar opgegeeveh wiert, fchreèf

aan zyn Vader, hem onder andere dingen zeg-

gende : dat Annibal niet mcér als tien driegul-

dens ter maant hnd , hoewel dat de werken
die hy maakte wel duizent verdienden , dat

hy van den morgen tot den nvond aart dert Ar-

beid was , en dat hy xig zelfs zoadc dorot wer-
ken :
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ken; Zfc hier de eigen woorden vandcnbricF,

bygebragt door den Graaf Malvafic,

Togito ch èglf fappia che Mejfer Annthdle

Carazzi non altro ha dalfuo ehejcuti dieet di

moneta il mefe ^ parte per lui e fervitore^ ^
una Stanzietta alle tetti e lavora ^ tira la Ca-
retta tutti il di Come un Cavallo^ e fa loge Ca-
mera e fali ,

quadri cjf ancone e lavori da mille

Scuti , e Jienta , e Crepa ^ ha poco Gujio an-

cora di tal Servitu ma quejio di Gratia non fi
dica ad alcuno.

Eindelyk hebbende naar onbedenkelykc
moeite, deze Gallery in ftaat van volkomen-
heit geftelt zo als wy dezelve zien, verhoopte

hy dat de Cardinaal Farneze hem een vergel-

ding zoude geven, gelykmatig met de hoeda-
nigheit van het werk , in den tyt van agt jaren

lang dat hy voor hem gefchilderthad.

Maar een Spanjaart Don Joan de Caftro

genaamt, die den Geeft van dezen Cardinaal
bcheerfchte

, bragt hem te binnen dat
,
volgens

de reekening die hy daar over gemaakt had-
de , Annibal wel betaalt zoude zyn met de
zomme van vyfhondcrt goudc kroonen , die

men hem vervolgens toezond, hy was van
deze onregtvaardigheit zodanig getroffen dathy
tcgcns den brenger niet één enkel woortkondc
fpreeken.

Deeze handel maakte een geweldigen indruk
op zyn Geelt ; en het verdriet dat hy daar over
gevoelde maakte hem kwynende en verkorte
zyn leven. Der maate dat weinig tyts naar
zyn wcderkomft van Napels (daar hy was na
toegegaan tot hcriklling van zyn gdzontheit
die hyookanesrzias door ongcregcide vrouwe
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min wat gekrenkt hadde) in Romen overleed

in 'cjaar 1606. oud negenenveertig jaren.

Tcrwyl dat Annibal te Romen Schilderde,

wiert Lodewyk van alle hoeken in Lombar-
dien opgezogt, voornamentlyk tot hei maken
van Kerk;ftukken,daar uitmen kan oordelen van
ïyn bekwraamheit en gemakkelyke handeling

door het groot getal dat hy gemaakt heeft , en
door den voorrang dien men hem gafboven alle

andere Schilders.

In den tyt dat hy het allermeeft bezig was,
drong hem Annibal zo kragtig om tc Romen
by hem te komen en hem met zyn raadbehul-

pig te zyn in de Gallery Farnéze, dat hy zig

niet ontflaan kende van deze rcize te doen,
naar verfcheide mifflagen in deze Gallery *

'verbeetert te hebben, en zelfs een van de naak-
te figuurcn gefchildert, die de Medailje van
Siringa onderfteunt

,
begaf hy lig weder naar

Bolognc. Eindelyk na dat hy de agting van
de Caraccen had vaftgcftelten ftaandegehouw-
den, ftorf hy in zyn geboorte plaats, in 't jaar

1618. oud drieënzeftig jaren.

Lodewyk geboorcn in 't jaar 15- ƒ 5". ftorf in

•t jaar 1618.

Auguftyn gebooren in 't jaar i jn* ftorf in

'tjaar if)0^.

Annibal gebooren in *t jaar 15-60. ftorf in

't jaar 1609.

De Caraccen hebben veeleDifcipelen gehad
waar van de voornaamfte zyn Guido, Domi-
niquin, Lanfranc, SiftoBadalocchi, Albaan,

Guerchin, Antoiiio Caracci
, Maftelletta,

Pa-
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Panico, Baptifta, Bonconti, Cavedon, Tac"
ame, en andere, en indien de Caracccn al dc
agting niet hadden die zy door hen 7elven ver-

kreegen hebben , de uitmuntendheit van dc
Difcipelcn ïoude hun naam rocmrugiig aan den
naïaat hebben doen overgaan.

jianmerking ever de werken van de

Caraccen.

WAnneer Michel Angc de Caravagio
en Cavallier Jofepia te Romen het ge-

lag over de Schilderkonfl: voerden, dat de
ecrfte die een * lecr flegten aart van tekenen *Très-

hadde veel Difcipelcn tot zig trok , om dat hy go-^"'
een groot Coloreerder was, en dat Jofepinzig
gelegt hadde op een vaardige manier, f ronder ^ g^^n,

fmaak, en zonder naauwkcurigheit, verwekte Gout.

de \ goede Geleigeeft der Schilderkonfl: de *

School van de Caraccen om dezen fchoone
konfl: te onderdennen, die gevaar liep om in

het uitterflc verval te florten aangaande het or-
dincercn en $den omtrek. j Du
De Natuur de Caraccen voorziende meteen Dcfléin.

heerlyk vernuft, had hun teffenseenongcloof-
lyke drift tot hun beroep ingeftort: zy heb-
ben 't vervolgt door hun begaeftheitcn volmaakt
door de naarftigheit van hunne

<[f oeffeningen
, ^ Etu.

door een hartnekkigen arbeit en leerzaamheit des.

van geeft. Dezelfde gronden waar op zy dezc
beroemde School veftigden , die naar ben ge-

noemt is , diende hen met een tot leidflicr in

dc uitvoeringe hunner werken. Hunne han-

delingen zyn genoeg overeenkomende, al het

on-
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derfcheid dat 'er in gevonden word komt ni'ct

als van de verfchillcnde getempertheit van hun
aart en imborft

,
Lodewyk had minder vuur

,

meerder grootsheit, bevallighcit en kragt:
• Gen- Auguftyn meerder * Edelheit, en Annibal
tuicflc, meer f trotsheit en ongemeener gedagten : die-
t Fïcrte.

pj.^ bewetcnfchapt in de tekenkonft, levendi-

ger in de uitdrukkingen, en verzeckerder in

de uitvoering.

De Caraccen hebben uit de Beelhouwcry der

Antieken en al de befte Meefters gehaalt al

wat ly konden. Om een goede manier te ver-

krygen , maar zy en hebben de bronnen niet

uitgeput want indien zy veele dingen uit geput

hebben uit de Aloudhcit, Raphaël, Titiaanen
Corregio , evenwel hebben zy nog meêr gela-

ten als zy 'er uit genomen hebben.

ICarac- Hoewel dat de :|: eigen aart van Annibal
tere eerder voor waereldtv.e verbeeldingen als voor

het Geeftelyk is gcweeft
,

nogtans heeft hy
ïommigc van deze laatften zeer bewecglyk be-

handelt , en boven al dien van S. Francifcus.

Maar Lodewyk overtrof in dit zoort van ver-

beeldinge Annibal
,
dewyl hy aan zyn Maria

beelden dat bevallig gelaat
,
op de manier van

Corregio, wift te geven, de Geeft van Annibal

V/as gewilliger geneigt tot de trotsheit als tot

het tedere, tot het vrolyke als tot de ledigheit.

Wat Auguftyn aan belangt
,
hy heeft dikwils

de oeffening van Schilderen afgebroken om
het Plaatfnydcn, dat hy by nitnementhcit wel
verftont, en door andere bezigheden: aldus

weinig ftukken gemaakt hebbende ,
zyn die

voor het meerder gedeelte onder zyn broeders

dingen gctelt geworden*
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Annibal om dat hy in dc lettcrwysheit niet

geftudeert hadde, maar al zvn vlyt en aandagt
aan de Schilderkonft te kofle leide; bediende
2ig dikwils in zyn grootfte Ordinantiën van
het behulp en de geleertheit zyns broeders en
van Munfignor Agucqi

, doende aldus met hun-
ne vcrligtingen zyn voordeel.
De Caraccen hebben alle drie dc * groote* Grand

manier in de tekenkonll gehad. Annibal isGoür.
daar in nog fterk gevordert in xyn vcrblyf tot
Romen , zo als men zien kan door de werken
die hy in 't Paleis Farneze gemaakt heeft, de-
ze manier van tekenen f vergroot in opzigt tcharge.
van dc waarheit : maar deeze vergrooting is

egter zo fchoon en verftandig,dat zy zelfs ver-
maak geeft aan de zulken die haar berispen

;

want zyn :j: fmaak van tekenen is een $ ver-*G .

menging van het Antiek, van Michel Angclo
, $ Com-

cn * van het leven. Maaf dcwyl de genegen- Pore

heit, die hy had voor de nieuvire fchoonheden
hem de_ oude deden vergecten , zo deet dc
Roomfe manier hem deBolog,neze,die zagten
Iyvig,was verlaten en naar mate dat hy toenam
m den fmaak der.tekenkonft, verminderde hy
aangaande het Coloriet. Aldus vind men zyn
laatlk werken wel f zeekerder getekent, maar. p,
het Pmccel is zo teder, zo fmeltende, nog zoLnoa-
aangenaam niet. cc.

' Dit gebrek is byna algemeen aan al de eeen
dre dc tekenkonll grondig verftaan hebben Zy
geloofden dat zy de vrugt van hun arbeit zou-
de verhezen

, mdien zy naarlicten aan de wae-
reldt te tpncn tot hoe verre zy in dit gedeelte
gevordert waren, en dat men ligtelyk andere
gebreken zoude over 't hooft zien , wanneer

men
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loudc vergenoegt 2yn over de regelmatigheit

van hun tckenkonft. Zy hebben 2o veel vrees

gehad dat de omtrek het gezigt mogt ontfnap-

pc, datze geen ïv<rarigheit maakte het zelvcn

eenigzins te ftooten door de hardigheit met de-

welke zy het aanwezen.
Annibal heeft uitmuntent geweeft in het

landfchap Schilderen. Zyn boomen zyn fraai

verkozen en lugtig getoctft. De tekeningen

die hy 'er met de Pen van gemaakt heeft hebben

*Caiac-C£n * merkteken van een verwonderlyken geeft,

téic, Zy zyn konftig getoetft , beftaan in weinige

trekken , maar zy drukken veel uit, en 'tgeen

ik zegge van de Landfehappen behoort ook tot

al zyn andere tekeningen. In alle dezigtbaarc

t Cmc- voorwerpen van de Natuur is zo een eigen f

tere. kenteken dat hen bezonder uitdrukt , en die

hen veel duidelyker doen fchyncn als zy zyn.

Annibal heeft van dit kenteken zyn gebruik

gemaakt, en heeft 'er zig in zyn tekeningen

met veel verftant en oordcel van bedient.

In weerwil van de hoogagting die hy de

werken van Titiaan en Corregio toedroeg, is

zyn Coloriet zelden buiten den gemenen trant

gegaan : hy heeft in de konftgreep van 't ligt

en bruin niet ingedrongen, en zyn Locale Com-
leuren zyn de allerbefte niet. Aldus het goede

dat in zyn Schildcrycn gevonden word, het

Coloriet betreffende, is zo juift niet geweeft

jPriaci-de uitwerking van de
:j: regels der konft, al»

pesdci* wel de goede oogenblikken van zyn verftant,

of de herdenkenis aan Titiaan of aan Corre-

gio.

Ondertuflen zien wy niet dat onder alle de

Schilders iemant gevonden wordt die univer-

zcelder

,
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ïeelder, die gemakkelyker

,
nog zekerder is

geweeft in alles dat hy gedaan heeft, nog die

een algemeencr goetkeuring heeft weggedragen

als Annibal.

TOt Bologne gebooren in 't jaar i5'?4«

was de zoon van Daniel-Reni, voortref-

felyk Muficanr. Hy leerde dc begimelen van

de konfl: by Deonis Calvart DiiitiTer, die als

doen in naam en aanzien was : maar de Aca-
demie van de Caraccen maakte 7,ulk een gerugt

tot Bologne, dat Guido zyn Meefter verliet

om onder hun opzigt te Schilderen
;
hyoctfen-

de zig zo dapper, dat zyn eerlte werken t'cC'^

rtemaal overeenkomende waren met de ma-
nier van zyn nieuwe Meeftcrs , onder dewelke
hy die van Lodewyk het allcrmceft beminde,

om dat hy veel * bevalligheit en f grootsheit ''^Giac**

Vond in al zyn dingen. Vervolgens tragttc hy^^^^'*""

een eigen handeling van Schilderen te beko-

tnen, en die verkreegen hebbende te bebouw-
den. Hy ging naar Romen , daar hy van alle

ioorten Copyëerde, aan de eene zyde was hy

opgetogen over de fch*oonheit der Schildcryen

van Raphaël , en de groote kragt in de ftukken

van Caravagio bekoorde hem aan den anderen

kant. Hy beproefde van alles, en hield zig

eindelyk aan een manier die al de waereldt

bchaagen konde. In der daat, deze daar hy

op gevallen wr:S, is zo groots, zo gemakke-
lylc, en zo aangenaam, dat zy hem veel geit

en vermaaitheit heeft aangebragt.

Michcl Angc de Caravagio , die zig oor»

GUIDO REN!

deelde
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deelde beledigt te lyn door dc fchi'elykc veran-

dering daar Guido toe ovcrlloeg, natncntlyk ,

van een fterkc bruine manier tot een geheel

andere tegengeüelde
,
fprak op een hoonende

wyze van dc werken van dezen Schilder, 't

geen wel van groot gevolg konde gewcefl:

hebben , indien Guido door zyn voorzigtigheit

niet ontgaan hadde om zig met een man van
een heftig en oploopent gemoetgelyk te (tellen.

Guido weder naar Bolognc gekcert , ver-

meerderde 2,yn Glorie door de konft en arbeit,

daar hy zyn ftukken mede uitvoerde : en de-

wyl hy ïig van alle zydcn van de grootc Hee-
5en , die zyn werken begeerden

,
gezogt zag

,

'ZO fteldc hy een vaftenprys op zyn (tukken naar

bet getal van de Figuuren die daar in gevonden;

wicrdcn, voor ieder der zelve doende betaalen-

hondert Roomfe * Scudi.

Guido het alles naar zyn genoegen ziende,

leefde treflelyk, als wanneer de drift tot dob-
belfpel zyn Geeft overweldigde. Hy was hier

In ongelukkig, en de verliezen dien hem over-

kwaamen bragtcn'hem eindelyk tot deuitterfte

nootwendigheit. Zyn vrinden deeden al wat
zy konden om hem zyn (taat te doen bcfchou-

vven : maar het was hem niet mogelyk die ge-

brek te overwinnen. Hy zond zyn Schilde-

rycn onder dc hand te koop voor een fchande-

lykcn prys , daar hy voormaals veel geks voor
gcweigert hadde, hy was zo haaft niet van dit

klein behulp voorzien , of hy liep zyn Speel-

dcrs zoeken om rever,?Je te hebben. Ten laat'

(len dcwyl de eene drift de andere verzwakt,

die tut de koa(t verminderde zodanig, dat al

Schil-

^ 3 üuliieiisftukken.
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Schilderende hy niet dagt als (voortyts naar

roem en eer) : maar alleenlyk om zyn ftnk-

ken af te maken en flegtsxynbeftaan te hebben.

2yn voornacmifte werken lyn in de konrtxaa-

Icn der Grooten. Hy Schilderde gelykelyk

wel in Frefco als in Olyverv. D^t gccne dat

van hem in Romen het mcelle geriigt heeft ge-

maakt, is het Tafereel d-at hy gefchüdert heeft

in den tyt als Dominiquiu 2yn mededinger in

den Kerk van S. Grcgoor ?,yn kond ten toon

ftelde, voor het ovrigeGuido had xulke goede

hoedanigheden , dat als men de dobbeldrift ter

iyde ftelde hy een Volmaakt man ïoudc ge-

wedt 2yn. Hy overleed tot Bologne in 't jaar

1642. oud zevenënzcftig jaren.

Aanmerkingen over de werken van Guidó.

ÏTOewel 'er geen groote a leevendigheit in* vlva-

j^de ^werken van Guidois, 2iet men egter^^'g-^_

dat indien hy zo veel groote Ordinantiën nictduaiong^

heeft gemaakt, het eerder was by gebrek van

gelegenheit , als c vrugtbaarheit van vernuft. ^Fcrtiiitc

Men moet evenwel bekennen dat by voor alle de veine,

ïoorten van onderwerpen niet evenveel be-

kwaamheit had. De d beweeglyke en God-^™^^'"

vrugtigc ftoffen waarcn het meeft overeen ko- -

mende met 7.yn e getemperthcit : het grootlTe
, ^^^^JP^-

het Edele, het ƒ zagtmoedigc en het bevallige /l.i

waaren de kennel vkc eigenfchappen van 7.yn douceur.

Geeft ; hy heeft dit zodanig in alle zyn v/er-

ken ten toon gcfpreit, datze de voorname bly-

ken zyn die hen doen onderfcheiden van die der

andere Schilders.

T 2. Hy
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Hy dagt fcherpzinnig genoeg, en zyn vóot-^

werpen zyn doori^aans wel gefchikt voor't al-

gemeen, en de Beelden ieder in 't bezonder.
Devvyl Guido de eerlle en allervlytigfte van

al de leerlingen van de Caraccen is geweeft

,

2.0 fchikte hy zig aanftonts naar hun fmaak en
manier van tekenen. Maar in 't vervolg nam

-•'Ferme, hy ecn ander aan die niet zo * vaft , niet zo
r^ipro-

-j- kragtig uitgedrukt, nog zo vertlandig was
' als die van Annibal ; maar die de eigenfchap-
pen van de Natuur nader by komt, boven al

in de uitterfte leden , de hoofden , voeten en
handen. Hy nam 'er zeekere tederheden in
waar

,
hy teekende zeekere partyen op eert

bezondre wyze; gelyk als de oogen groot, de
mont klein, de neusgaten een weinig naauw,

tP0tele2.de handen en voeten eerder
:j;
Poezelagtig, als

kennelyk aangewezen , inzonderheit de voeten
wat kort , en de teenen gefloten : zomma het
is waarfchynelyk , dat indien hy zo naauwkeu*
r'g de zamenvoeging der leden niet heeft uit-

gedrukt, het niet zo zeer was uit vergeteni»
of onkunde, als wel om een zeeker flag van
neuswysheit te vlieden, die daar in bellont

* Trop (''-C'<^c hy) het *te Aerk aangewezen wort,

Kiarquer. maar deze overdaat die men moet vermeiden
,

en belet den middelweg niet, dien men hier in

houden moet-
Wat zyn hoofden aangaat, deze zyn niet

$ Cor- minder als die van Raphaël , 't zy in dé § zui-

difoes
^'^'^'^'^''^ tekening, 't zy in de fcherpzinnigc

icin.

^' "ïtdrukkinge der gcmoeds bev/eegmgen , bo-
ven al dc zulke die naar om hoog zien. Men
moet ook zeggen dat hy zelden zodanige on-
derwerpen heeft behandelt ,diebekwaamwaa-

ren
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xcn om hem een zo groote verfcheidenheit van
uitdrukkingen te verfchaffcn, die hem in dit

Üuk gehce! en al met Raphaël gclyk zoude
konnen (lellen.

Deze * bekoorende fchoonheit, die zig zo* Beauté

verwonderlyk in de hoofden van Guido ver- tou-

toont, beftaat naar myn gedagten, niet alleen

lyk in de regelmatigheit van de trekken , n^aar

ook in een f Edel gelaat dat hy aan de mon- fAirpre.
den heeft gegeeven, die een teder midden be-tieux.

houwden tullen het laggen en het :j: zwaar- tMcian-

moedigc; en in een overeenkomft van deze'^°^^1"^-

zelfde monden , met een zcekere zedigheit die

hy in de oogen vi^ifl; te brengen.

Zyn kledingen zyn wel gefchikt
, § '^^"(j Grand

grootcn aart, de plooijen breed, en zomtytscout.'''
gebroken, zig vernuftig bedienende om de
ledige plaatffen te vullen, en de ledematen cn
de ligten zyner figuuren te groepen , inzonder-
heit wanneer zy alleen waren. Om kort te

gaan nicmant heeft treffelyker gekleet nog E-
deler opfchik en % toevoegzeis in deze te pas»^. »

gebragt, zonder dat daar in cenige gemaakt meli.
^'

heit doorfchynt.

, Men ziet geen landfchap van zyn Pinceel,
cn wanneer het in zyn ftukken vercift wieid,
bediende hy zig van een vreemde hand.
Zyn Colotiet was in de Schilderyen van zyn

eerl}e manier gelykvormig mee dat van deCa-
raccen. Hy Schilderde ook eenige (lukken in

de^ manier van Caravagio , maar de groote ar-

beid dien hy daar in vond , en het middel dat hy
zogt om aan ieder te behagen , deed hem een
heldere manier (dat de Italianen \a^ue noe-
Oien) verkiezen. Van deze handeling maakte

T 3 ƒ hv



2.P4 Schoöle

hy verfcheide zeer aangename Schilderyen, die

wel zwakker in Couleur, dog egter ecngrootc

bouwding in henxelvc vertoonden .-maar allengs

aan deze zwakheit gewoon wordende, veron-

agtzaamde hy de kragt en gloejentheit van dc

vlees Couleurcn, of mogelyk willende meêi
tcderheit daar in brengen, verviel hy tot het

*Gris. * gry^c, ja dikwils jblaauw of lootagtige,

tLividc. VVat de kennis van het ligt en bruin aangaat

daar van is hy ten eenemaal onkundig geweert
,

gelyk ook de geheele School van de Ci'raccen
,

7,0 het niet in navolging van Lodewyk Carac-

ci zyn voornaamCle meeüer gcweeÜ is, dat hy

daar van zyn gebruik gemaakt heeft door de

grootheit van zyn begrip eerder als door de

grondregels, van al zyne voorwerpen dc klei-

rii>;heden (die het gezigt te veel verdelen) af-

fnydende.

Het Pinceel van Gnido was
:j:

lugtig en

Sc'cou
vloeijende, cn deze Schilder was zodanig ovcr-

iant, reed dar de vryheit van de hand nootzakelyk

was om te behagen, dat hy naar zomtyts 'z.yn

werk ten uitterlien uitgevoert te hebben , het

zelve met ftoute llrceken toetsfte , om het

denkbeeld van den grooten arbeit en den tyt

daar aan beReet, te beneemcn.

Op het laatfte van zyn leven liet hem zyn

ftaat niet toe (gekrenkt door het grof fpelcn)

in dier voegen deez' konft teoeffcnen; hy was
genootzaakt vaardig te Schilderen om te kon-

nen leven, en deze vaardigheit liet op zyn

laatflc Schildervi^erken, die niet zeer uitvoerig

waaren, een Natuurelyke vryheit.

Zomma, in welke manier en tyt dat hy zyn

Hukken heeft gcfchildert, hy heeft daar fcherp-
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immghck in de gedagten trigcbragt, een cdel-

heit in de figuuren, een zoethcit in de uitdruk-

kingen des gemoets, een rykheit in de kleding

cn bywerken, en over al bevalligheit, 't welk
hem ccn algcmeene hoogagting heeft doenver-

krygen.

DOMENICO ZAMPIERI

Anders

D O M I N I Q U I N.

GEbooren tot Rologne in 't jaar ifSr. ym
een eerlyk geflagt, heeft langen tyt Difci-

pel van de Caraccen gev/eeR. Zyn Geeft was

langzaam maar verheven , het geene hy teken-

de voor zyn Studie wierd met zo veel moeite

en omzigtigheit doorwroet, dat de andere Di-

fcipelen, lyii medegezellen, hem aanzagen als

een man die zyn tyt verloor; zy zeiden dat hy

werkte als een Os die den ploeg trok ; maar

Annibal die zyn aart kende , antwoorde hen dat

deze Os door geftadig arbeiden den akker van

zyn geeft zo vrugtbaar zoude mak en, dat hy te

eniger tyt het voedzel zoude zyn voordeSchil-

. derkon ft; voorzegging zo waaragrig, dat de

Schilderyen van Dommiqilin tegenwoordig als

een bron zyn daar de uirnementfte dingen uit

te putten zyn, en dei^ubliken werken van de-

zen verftandigen Schilder te Romen ,
Napels en

te Grotta Ferrata gemaakt, zullen altoos duu-

rendc tekenen van zyn groote bekwaamheit

%yn , hci Schildery van den Communicecrendcn
T 4 Jc-
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De Schok
Jeronimns, dat hy te Romen voor de kerk van
flien Heilli'g Schilderde behaagde aan Pouffin
ïodanig, dat deze befaamde Schilder de ver-
heerlyking op den berg van Raphaèl , de afla-
ting van het kruis van Daniël de Volterra,en
c3e Jeronimns van Dominiquin , deze drie hield
voor de allerfchoonftc Ihikken die in Romen
tc zien zyn. Hy voegde daar by dat hy geen
ander Schilder kende als Dominiquin in dq
levendige uitdrukkingen der gemoets neigin-
gen. Dewylc hy veel in Frefco gewerkt heeft,
10 lyn de ftukkcn van hem in Olyverv mee
eenige drooghcit gefchilderr.

Hy was een bekwaam Architeél:, Paus Gre-
gorius de XV. gaf aan hem het opzigt ovcf
van de Apoflolize gebouwen. Hy beminde
de cenzaaniheit, en v/annccr hy langs de Üraat
ging

, bemerkte men dat hy aandagtig lette op
de bezondere voorvallen die hem op den weg
ontmoeten, en dat hy dikwils iets in zyn zak-
boeken tekende. Hy was zagtmoedig van im-
borft en eerlyken wandel

, nogtans moeÜ hy
de harde vervolging zyner vyauden , inzonder-
heit tot Napels, ondergaan; dat aan hem een
ondraagelyk verdriet en de doot veroorzaakte
in 'tjaar 1641. zyns ouderdoms het zeftigfte.

Aanmsrkingen over de ivcrken van Do-^

IK weet niet of ik van Dominiquin kan zeg-r

gen, dat hy een aangebocren Schildergeelt
heeft gehad, of dat zyn arbeidzaamheit, cn
geftadige overwegingen de plaats van Geel]
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hebben vervult, en hem hebben doen voort-

brengen zodanige werken die de verwondering

van den nazaat waardig zyn. Want van lyu

geboorte af aan was hy van een zwygent hu-

meur, en wel verre van die levendigheit wel-

ke in de Schilderkonft verei'tt word ; de oef"

feningcn van zyn jonkheit lyn als in *t duifter

begraven geweeft ,
zyn eerfte werken veragt

»

zyn volharding voor verloren tyt, en zyn ttil-

zwygen voor domheit gehouwden. iJe hart-

nekkigheit alleen in denarbeit,bnaangeziendca

raad en de befpotting van zyne medeleerlin-

gen , deed hem allengs een fchat van verborge

wetenlchappen vergaderen, die te eeniger tyt

ftonden te voorfchyn te komen. Eindelyk

ontflagen van de banden der onweten heit,zyn

zelfs ontwonden hebbende , waar in hy zig

bcfloten vond
,
gelyk een Zyworm in zyn vlies

,

kreeg zyn Geelt vleugels rees al hooger, en

deed niet alleen de Caratszen (die hem ruftig

de hand hadden geboden) over zig verwonde-

ren , maar ook hunne Difcipelen , die gctragt

hadden hem te verdoven.

Van den beginne af aan waren zyn gedagten

fchrander, zy klommen veel hooger in 't ver-

volcr, en 't heeft weinig verfchilt dat dezelve

niet^tot het allerverhevenfte toppunt zyn opge-

fteigert ; indien men al niet zeggen wil dat hy

cenige van zyn werken tot daar toe heeftop-

gevoert, gelyk als de hoeken zyn van de kerk

van St. Andreas della Vallc te Romen, de St.

Teronimus die Communiceert, de David, dc

Adam en Eva die in 't Cabinet zyn van den

Koning, onzen Hcere die zyn kruis draagt, 't

wJk ool^ in Vrankryk is en ecnige andere.
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Hy heeft een genoegïaame goede vcrldeïinj;

»*-d'Atti- gehad in de (tanden cn werkingen der Öeei-
jiidcs. den, maar de /amenltclling der xelve, bciief-

fens de fchikking van 't geheel niet wel ver-

ftaan. Maar wat aanbelangt den aart en zui-

verheït der tekening, de uitdrukking van het

onderv^crp in het algemeen , en van de harts-

togten in 't bezonder , de verandering en 2c-

digheit in 't gelaat van de hoofden , daar in is

hy weinig minder als Raphaèl gevtAceÜ. Hy
was zo wel als deez' zeer yverzugtig op zyn
omtrekken, en heeft de zync nog lïerker aan-

ewezen, en fchoon dat de Edelheit en het

evallige in meerder volkomenheit by Raphael
gevonden word, het heeft hem cgter daar aan
niet ontbroken.

Zyn kledingcn zyn nog wel gcfchikt, nog
wel gcplooit, zyn landfchap is naar den aart

van de Caratzen. Maar uitgevoert met een
zwaarmoedige hand. Zyn naakte lighamen
trekken naar het grysagtige en hebben dierhal-

ven w^einig kentekens van waarheit. Maar
zyn ligt cn bruin is nog veel flegter

,
zyn Pin-

ceel is zwaarmoedig en zyn Schilderwerk
droog.

Zyn toenemen in de konfi: groeiden niet als

door arbeiden en overdenken. Zo ook zyne
werken met de jaren in waardye en agting,en
het zyn van de laatfte waar door hy den groot-

ten lof behaalt heeft. Alzo is 't waarfchynclyk
dat de gcdceltens van de Schilderkonft die Do-
miniquin heeft bezeten ,dc vergeldingen waren
van zynen geduurigen arbeit, eerder als de uit-

werking van een vluggen geeft. Maar arbeit of
g.ecö, het befte dat Jiy gemaakt heeft,, is zo

kon-
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konftlff dat het tot een model kan dienen aan

alle de Schilders die naar hem volgen zullen.

GIOVANNI LANFRANCO.

GEbooren te Parma op den zeiven dag als

Dominiquin in 't jaar ifSi. de ouders

arm zynde bragten hem om hun huisgezm te

ontladen te Plaifance, en deden hem in dicnft

gaan van den Graaf Horatio Scotti. Hier hielt

hy lig bezig om alle de muuren met houtskool

te bekrabbelen , het Papier veel te klein bevin-

dende om zyn grillige denkbeelden met * haa-^ Grifo.

ne poten uit te drukken, de Graaf ziende in n^^-

deze jongen zo veel Geeft en drift, beftelde

hem by Auguftyn Caracci , naar de doot van

dezen Meefter begafhy zig naar Romen , daar hy

onder Annibal Studeerde. Deez'liet hem Schil-

deren tot St. Jacob der Spanjaarden , en vont

hem bekwaam genoeg om hem de uitvoering

lyner tekeningen te vertrouwen, en hy heett

vervolgens zig zo wel gedragen dat men twy-

felde of de werken waren gefchildert van den

Meefter of den Difcipel.

Zyn luft was om in ruime plaatfTen in Frcf'

co te Schilderen ,
gelyk men bcfchouwen kan

aan zyn groote werken, en boven al door dc

Coepel van Sant André de Laval ,d_aar hy veel

gelukkiger uitdag in gehad heeft als in de Schil-

deryen van middelmatige groote ; hy tekende

in de manier van Annibal Caracci , zo lang

als hy verbleef onder het beleid van dezen door-

lugtigen Meefter was hy altoos | zeker in zyn l
Cox~.

omtrek , maar naar de doot van Annibal liet
'

hy zig los aan dc geweldige vervoering van zyn
Geeft
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Geeft ionder de regel matigheit van tyn konft
in agt te neemen. Hy heeft (t'zaamen gevoeet
met Sifto Badalocchi.) De Loges van Ra-
phael m 't koper geëtlt, den eea en de ander
droegen dit Printwerk op aan Annibal hunne
Mecfter. Laofranc Schilderde voor Urbanus
den VlII.de hiftorie van den Heilligen Petrus
dat van Pietro Santi in print gebragt is , en an-
dere werken in dc kerk van Sant Peter. De
Paus was daar over zo vergenoegt dat hy hem
tot Ridder verhief.

Lanfranc was gelukkig in 2yn huisge7{n;
ïyn Vrouw die zeer beminnelyk was had hem
kinderen gebaart, die van zyn wooning een ze-
Ker flag van Parnas ftigtten

, door dc begaafthc-
den die zy lieden hadden tot de Digt-en Zano--
konft; zyn oudtfte dogter die zeerwel zong
en (peelde op verfcheide InQrumenten bragt
meer daar toe als de andere. Hy overleed m
•t jaar 1647. zyns ouderdoms zesènzeftijj ja-

Aanmerking over de werken van Lan-
franco.

TTEt vuur van Lanfrancs vernuftigen Geefl
-- -"-ontvonkt door het Studeren naar de wer-
ken van Correglo , boven al in de Coepel te
Parma gefchildert , vervoerde hem in een ver-
rukking van wyduit geftrekte gedagten. Hy
haakte naar gelegenheit om diergelyke dingen
te voorfchyn te brengen , en het geene men tc
Romen en te Napels van hem gefchildert ziet
Ml icmaut haali overreden dat hy bekwaam

was
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Was tot groote ondernemingen. Ook had hy
een bezondre begaaftheit om dezelve uitte voe-

ren. Niets verbaasde hem
,
hy heeft Heelden

gefchildert van méér als twintig voeten hoog
in het wuift van de kerk van Sant Audre de
Laval , die een goede uitwerking doen , en die

van onderen op re zien niet als eenbehoorlyke
en Natuurelyke proportie vertonen. Men ziet

in zyn groote werken dat hy de valtc tekening

van Annibal heeft willen verëenigen met de
* groote verkiezing en zagte overeenftemming;^^^^^^^^^

van Corregio. Hy tragté zelfs hem naartecout.
volgen in f al zyn bevalligheit: maar hy be-|xoutd
greep niet dat de Natuur, die 'er de uitdeel fterlaGrace:

van is aan wien zy wil , aan hem maar een
kleine maate daar van hadde toegedaan. In

der daad zyn denkbeelden waren bekwaamom
groote werken onder handen te nemen , maar
zyn vernuft was zo buigzaam niet om weder
op zig zeiven te komen , en om aandagtig de
dingen uit te voeren ; daar van daan is het dat

zyn loiFe Schilderyen zo veel agting niet ver-

dienen als het geen dal hy in Frefco heeft ge-
fchildert: want de levendigheit van geeli;, en
vrymoedige losheit in de hand is zeer eigen in

dit zoort van Schilderen.

Lanfranc had een fmaak van tekenen gely-

kerwys als zyn Meefter: dat is te zeggen al-

toos een vaflc en groote manier: maar hy be-
hield de zekcrheit niet ten einde toe. Zyn
groote werken zyn bekwaam om in den eer-

ften opflag te verbazen om het % groot geraas
^ c^ni

dat daar in is, dog wanneer men dezelven Fraws.

ftukswys wil onderzoeken, zal men daar niet

een



^óz ï>e Scho&ïè

één éénige uitdrukking in vinden die den Geeft

van den aanfchouwer inneemt.

Zyn Colorict is zo doorwrogt niet als dat

van Annibal , de Tinten van zyn naakte Beel-

den zyn zeer gemeen , en de fchaduwcn een

weinig te zv^^art. Hy heeft zo wel als zyn
Meefier onkundig gev/eeft in de wctenfchap

van 't ligt en bruin. Hy heeft het zomtyts ge-

lyk als hy te werk gertelt,meêr door een ge-

lukkige leiding van zyn Geeft , als door de

Konftleflen.

De werken van Lanfranc zyn van een ge-

heel tcgengeftelden aart voortgekomen als die

van Dom'iniquin. De laatfte maakte zig

Schilder in fpyt van Minerva; deeze was ge-

booren met eengelukkigcn Geeft, Dominiquin

inventeerde met mcieiie, en befchaafde ver-

volgens zyn Ordinantiën met een bcftcndig

oordcel, Lanfranc liet alles aankomen op zyn

Geeft, uit welkers Bronader de overvloedige

denkbeelden voortvloeiden: Dominiquin had

zig voornamentlyk gelegt op de uitdrukking

der bezondrc Hartftogten, en om boven zyn

Meeftcr te ftrccvcn in de regelmatigheit der

omtrekken, en Lanfranc was vernoegt met

een algemeene uitdrukking , en Annibal te

volgen in den aart der tekening: Dominiquin ,

die in zyn ocffeningen altoos de reede en het

oordeel had doen medewerken, vermeerderde

2.yn bekwaamhcit zo lang hy leefde, en Lan-

franc niet fteunende als op een uitterlyke han-

deling, naar de m.anier van Annibal gevormt,

verminderde geftadig naar de doot van dezen

Meefter: Dominiquin volvoerde zyn werken

met een zwaarmoedige en langzaame hand,
Lan*
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1

Lanfranc had die vaardig en lugtig. Zomnaa

het is vreemt twee leerlingen te ïien gekweekt

in een xelfde School en onder het zelfde He-

melteken gebooren, die de een den ander ^20

tegen geftelt, en tegenlbydig van aart en im-

borft geweeft zyn : maar deze tegen gelklthein

belet niet dat men hen beiden kan waarderen

in hun voornaamfte vermogens, die zy in de

kon ft gehad hebben^

FRANCESCO ALBANO,

GEbooren totBolognc in 't jaar r5-78. zyrt

Vader was een Koopman in zyde, die te

vergeefs hem in zyn beroep zogt op te trekken-

want de genegenheit van zyn zoon helde te

veel over tot de Schildcrkonft
,
hy begaf zig

in den beginne by Dionics Calvart alwaar dat

Guido was : deze alreeds verre gevordert zyn-

de , leerde aan zyn medgezel de grond begin-

selen der tekenkon ft ; Guido dezen Meefter ver-

laten hebbende om zig onder het onderwys der

Caraccen te begeven, trok hem ook derwaarts.

Naar dat Albaan hier aanmerkelyken voortgang

gemaakt hadde, ging hy naar Romen, ahvaar

het Studeren naar fchoone dingen hem zoda-

nig in zyn konft vcrfterkte, dat hy een van dc

verftandigfte cn aangenaamfte Schilders vait

Italien geworden is.

Zyhde weder naar Bologne gekeert trouw-

de hy voor den twcdemaal een Vrouwe , die aan

hem ten Bruidfchat een groote fchoonhcit eiï

gedienlHgheit aaubragt, aldus vond hy in haar

de ruft van zyn huis, en een volmaakt model

tot de Vrouwen die hy zoude Schilderen, Zy
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had fchoone kinderen in 't vervolg , en Albaari
nam zo veel vermaak om die te Schilderen,
als zyn vrouw had om hen te houden , of ia

haar handen , öf opgehangen met de windze-
len, naar dat de gelialtc die hy nodig had ver-

eifte; dit is *t dat hem aanleiding gegeven heeft

om zo veel onderwerpen te Schilderen , waar
indatVenus, deMinnegoodjcs, deNymphen
of Godinnen doorgaans zo veel deel hadden.
Hy bediende zig voordelig en vernuftig van de
verligting die hy door het lezen van goede boe^
ken verkreegen hadde , om zyn Invcntien met
Poeëtize verfieringen te verrykcn ; men berispt

hem alleenlyk dat hy niet genoeg verandering
in zyn figuuren gemaakt heeft, maar datze by
naar over al het zelve gelaat en gelykenis heb-
ben, 't geen daar van daan komt dat hy zig

altoos van dezelfde modellen bediende , en zyn
inbeelding daar van vervült was. Men ziet

zelden groote figuuren van zyn hand, en de-*

Wyl hy doorgaans in 't klein heeft gefchildert,

zyn de Schilderyen gelyk als koftclykegeftecn-

tens over geheel Europa verfpreit. Zy zyn
inzonderheit in zyn laatften tyt tot een hoogen
prys gedeigert. En ten eenemaal naar de mode
geworden ,als zynde verftandig en aangenaam

,

en ieder een behaagende. Deze Schilder heeft

tugëntig jaren in een vreedzaam leven doorge-
bragt : dat hy vervvifzelde voor een bceter in 't

jaar lóóo. P'rancefco Mola cn Jan Baptifta

Möla zyn Difcipelen van hem geweeft.

Kan-
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jianmerkingen over de iverken van AlhaAm

DEwyi de biydfchap aan 't meerendeel det

menfchen behaagt , ïo 2yn de Schilderyen

van Albaan die deze hertftogt in blaazen zo
veel te beeter ontfangen , te meer om datze

door vernuftige gedagten onderfteunt zyn.

Zyn geeft , verwakiiert door de oefFening der

geleertheit^ voerde hcrn aan om zyn * vindin- *liivem

gen te verryken met de verfierzelen der digt-

konft. Zyn vernuft was vrugtbaar en vaardig

en hy heeft een groot getal van Ordinantiën
gemaakt vol van figuuren. Hy, was wys in

de tekenkonft, en om dat hy zig altoos vaii

dezelfde modellen diende, viel hy ligtelyk in

de f herhaling van het voorige. Voornament-t Rcpe<i

lyk in het zelfde gelaat van de hoofden dewel-
ke hy uitneemend bevallig Schilderde; dit is

oorzaak dat van alle de manieren geene ligter

is om te kennen als die van Albaan.

De. onderwerpen die hy verbeeld heeft zyfi

van die Natuur niet om wel te kunnen oor-
delen of hy wift in te dringen in de verfchei-

denheit der h'artstogten , eh de zulke die Ky
heeft uirgedfukt die vreugd en biydfchap t«n
toon fpreiden, zyn niet zeer fcherpzinnig. Al-
io kan men zeggen dat de bevalHgheit die ih

zyn werken uitblinkt niet zo eigentlyk voort-
komt van zyn vernuft, als wel van de :|: be-^jj^j,.,

kwaamheit van zyn hand. Zyn flanden cnmde.
klederen zyn van een genoegzaam goede ver-

kiezing, Hy was $ algemeen; cn ïyn knd-§Uiïi-
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fchap dat mcêr aangenaam is alsverftandig, is

op dezelfde wyie als zync hoofden van een

ïelfden aart van tekening, en handeling.

Zyn Coloriet is fris en helder, enzynnaak-

# pgj, ten hebben gloeijende Tinten , maar * weinig

techer- dooriogt. Hy is zeer ongelyk geweeft in de
chécs. kragt van zync Coulcuren, hebbende verbeel-

dingen gemaakt in het openveldt, zommige
ilerk van Couleur, de andere zwak. Aan-
gaande het ligt en bruin in de houwding van
deGouleuren, hoewel hy de gronden daarvan

niet heeft geweten, heeft het go et oordeel of
het geval hem hier in dikwils tot leidsman ge*

dient.

Zyri konftwerken fctiynen uitnemende uit-*

gevocrt en fchoon dat zyn ftukken met ge-

makkelykheit gefchildert zyn , zo ziet mea
2eer weinig ftoutc toetffen daar in,

FRANCESCO BARBIER!

Gebynaamf

GUERCHIN DA CENTO.

VEcl Schilders hebben al hun leven den naariï

bebouwden die hen in de jonkheit in Ira-

, lien gegeven is geweeft
,
zomtyts oorfpronke-

lyk van een lighamelyk gebrek ; gelyk als //

Gobbo, II Bamboccio &c. *t is aldus dat Fran-

cefco Barbieri genaamt is geweeft Guercino
om dat hy fchéel zag. Deze Schilder wiert

gebooren tot Bologne in 't jaar ifpy. hy leer-

de de beginzelea van de konft by Schilders van
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die (tadt. Die van geringe bekwaamheit 'wa-

ren, maar hy verliet hen wel haaft om de A-
cademie van de Caraccen, alwaar hy in de

groote manier met een groote gemakkelyk-

heit tekende, maar de * aardt was eerder ge- * Goüti;

fchikt naar de Natuur als f denkbeeldig , wan-
|

Heer hy zig een manier van Schilderen wilde aan-

nemen, onderïogt hy die van de Schilders zyn

Tytgenooten. Die van Guido en Albaan oor-

deelde hy te zwak; en zonder hen te verag-

ten, nam hy voor aan zyn Schilderyen meêr
kragt by te zetten, en de manier van doen van

Caravaggio te betragten die hem behaagde :

Overreed zynde dat men de ronding van dé

Natuur niet wel volgen konde , als met dd

voordelen te baat te nemen die de fchaduweri

en kragtige Couleuren aan de hand geven.

Des niet tegenftaande was hy groot vrind van

Guido, geduurende wiens leven hy altoos tot

Centö , dat naar by Bologne is , bleef wonen

,

en begaf zig in die ftadt niet als naar de doot

tan dezen Schildefi Hy heeft altoos deze wy-
ze van kragtig Schilderen onderhouden, ten

waare in zyn ïaatfteri tyt, tegens zyn f gevoe- 1 Senti»

len, en alleenlyk zeide hy om geit te winnen ^^^^

en te behagen aan de onkundigen, die door de

ógting van Guido en Albaan met de heldere

en zwakke manier van Schilderen waren inge-

nomen ; 't vi^as in dezer voegen dat hy rede-

neerde. De waarheit hier van is dat van al de

leerlingen van de Caraccen hy de minfte aan-

genaamheit heeft gehad, hy Inventeerdc ge-

makkelyk , maar het was te wenflen geweeft

dat hy aan zyn fterke manier meer cdelheit ge-

Voegt hadde in 't gelaat der hoofden, en méér

V 2, waar»
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waarheit in de locale Couleuren. Zyn gefchii-

derde naakten vervallen eenigïins in het loot-

agtig® , hoewel dat in 't algemeen het hen aan
de Harmonie niet komt re ontbreeken, en dat

het geen in zyn Schilderyen nog te begeeren is

niet beletten kan, dat hy in de gedagten van de
konftkenders te boek ftaat voor een groot
Schilder.

Voor het overige , indien hy 2ig agfbaar heeft

gemaakt door zyn konft, hy was het niet

minder om zyn zedeiyke deugden. Hy be-
minde de oefFening cn de eenzaamhcit : Hy
was opregt in zyn woorden, vyand van de
fpotterny, nedrig, beleeft, liefdadig, gods-
dienftig, en van bekende kuisheit. Wanneer
hy uit den huize ging was hy by naar altoos
verzelt van verfcheide Schilders, die hem volg-
den gelyk hunMeefter, en eerbied toedroegen
als hun Vader. Want hy was hen behulpzaam
met zyn raad, met zyn gezag, en zelfs met
2yn beurs , vvanneer zy het nodig hadden , en
alhoewel hy heel nedrig vvas, had hyegterniet
llaafs in zyn manieren

, voegende aan de regt-

matigheit van zyn gedrag een eerlykeftoutheit,
die hem deed beminnen van degrooten. Door
2yn vlyt en naarftigheit , had hy veel gelts ver-
gadert , dat hy befteede om aan al de waereldt
Vermaak te doen Hy gaf groote zommen
om Capellen, en fchoone gebouwen op te

regten tot Bologfie en elders. Hy overleed in
den jaare 1667. zyns ouderdoms het zeventig-
fte, en maakte twe neven zyn erfgenamen,
hebbende nooit getrouwt geweeft, en altoos in
een groote zuiverheit geleefc.
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chin.

GUerchin heeft eeuigen tyt in de School

van de Caraccen geftudeert
,

nogtans

fchynt het niet dat hy de manier van hen heeft

aangenomen, want ïyn fmaak is bezonder.

Hy had een vluggen Geeft , maar hy was niet

verheven, nog zyn denkingen fcherpzinnig.

Men ziet zelclen edelheit in zyn figuuren , en

ïyn uitdrukkingen hebben niaar een middel-

matig vermogen op het gemoct van den aan-

fchouwer.

Zyn manier vm tekenen is groot en natuur-

lyk , evenwel is zy niet zeer fierlyk, Zyn
genegenheit is altoos geweeft voor een fterk

Coloriet ; want hebbende in den beginne zyn
vrind Guido willen volgen, en gezien dat deze

Schilder zyn eerft manier verliet om nog hel-

derder te Schilderen, zo als de Italianen zeg-

gen l^a^ue , befloot hy zonder te wankelen

die van Caravaggio aan te nemen, dezelve ma-
tigende naar zyn verkiezing.

Hy heeft de houwding in zyn Couleuren ge-

bragt door de overeenkomft van zyn gloeijen-

de fchaduvv^en : maar zyn naakten zyn niet

fris n(^g fchoon gefchildert. Des niet tcgen-

ftaande was zyn * geneigthek om het waare te * Gout.

volgen dat hy veeltyts met gelukkige uitkomft

gedaan heeft, ook wel zomtyts al te flaafs eri

zonder verkiezing. Hy verkoos een hoog ligt

in zyn Schilderkamer, en poogde fterke fcha-

«juwen te mak.en , om de oogen te trekken

,

V 3 en
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en om een grooter kragt aan ïyn konftwerkc»
te geven; dat men nog aho kennelyk in zyn
Rekeningen bemerkt als in ïyn Schilderyen.

Deze laatften zuilen hen zeiven altyt wel (taan-

de bouwden, door de kragt der fchaduwen
,

door het accoort van de Couleuren , om deri

grooten a^rdt van de tekenkonft, door de
fmeltende zagtigheit des Pinceels, en dooreen
zeker merkteken van waarheit.

MICHEL ANGELO MERIGI

DA CARAVAGGIO,

GEbooren in een ftedeken in het Milanees
genaamt Caravaggio,hy heeft xig beroemt

gemaakt door een verwonderiyke Üerke krag-

tii;e manier van Schilderen, van den welken
hy den Auteur is. Hy Schilderde alles naar de
Natuur in een kamer waar in het ligt zeer

hoog kwam in te vallen. Gelykerwys hy
naauwkeurig zyn modellen gcvolgt heeft, ZQ
maakte hy alzo wel de gebreken naar, als de
fchoonheden , want hy had geen ander denk-
beeld als de uitwerking van de Natuur die hy
tegenwoordig had. Hy zeide dat de Schilde-

ryen die niet naar het leven gedaan waren

,

voddery was , en de figuuren daar zy uit be-

ftonden flegs gefchildert Papier.

Zyn manier die nieuw was wierd van veele

Schilders van zyn tyt gevolgt, en onder ande-

re van Manfredo en Valentin. Men kan niet

ontkennen dat deze manier van een wonder-
baare waarheit is, en datze vcci vermogen
fieeft op de oogen , zelfs van de allerverligftc

yer«
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srerflandcn. Zy heeft by naar de gantfzc

Schoole van de Caraccen naar zyn zeide ge-

trokken , want zonder van Guercbin te fpree-

ken , die haar nimmer heeft verlaten , Guido
en Dominiquin hebben getragt die hen eigen

!te maken : maar de aardt van de tekening

daar mede gepaart gaande , en de verkiezing

Van zyn ligt, altoos het zelfde in alle zoort

ran onderwerpen, deed hen den luft daar van

verliezen. Zyn konftllukken zyn in de Cabi^

netten van Europa verfpreit ; verfcheiden zyn
'er in Romen en Napels: een is 'crbydeDo-
minicanen van Antwerpen, dat Rubens noem-
de zyn Meefter te zyn.

De veragting met dewelke hy fprak van an-^

dere Schilders werken, maakte hem groote

mocijelykheden boven al met Jofepin, die hy

opentlyk befchimpte. 't Gebeurde op zekeren

dag dat de woorden tufzen hen beide zo hoog
liepen, dat Michel Angelo, door een gewel-

dige gramfchap genoopt, den degen trok te-

gens zyn mededinger, dat het leven kolle aan

een jongman Tomaffin genaamt , die het

houwdende met Jofepin hen wilde fcheiden.

Michel Angelo was naar deze daad gedron-

gen lyfberging te zoeken by den Marquis Juni»

niani,voor wien hy deongelovigheit vanThc"
mas en een Cupido Schilderde, dat twee ver-

wonderlyke ftukken zyn.

Juftiniani verkreeg zyn pardon , dog deed

^an hem een fcherpe berisping over zyn ver-

woede haaftigheit: maar Michel Angelo zig

in vryheit ziende, kon zyn ziedende gal niet

matigen, hy zogt Jofepin, en daagde hem tot

een twegevegt. f3eeze voerdtf hem te gemoet

V 4 dat
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dat hy Ridder was , en den degen niet als met
ïyns gelyk zou trekken. Caravaggio van dit

antwoort geraakt begaf zig naar Malta , deed
iyn kruistogten op zee, en ontfing dc ordré
van de Ridderfchap in de hoedanigheit van
dienende broeder, *t was daar dat hy hetSchil-
dcry maakte van Joannes onthoofding voorde
kerk van Malta, en het Portret van den groo^
meefter de Vignacourt, dat tegenwoordig in

het Cabinet van den koning is.

Zynde in dezer voegen met de Maltezer or-
dre bekicet, nam hy de reis weder aan naar
Romen , met voornemen om Jofepin te noot-
zaken met hem te vegten ; maar een gewel-
dige koorts kwam Jofepin te hulp, en benam^
Caravaggio het leven in 't jaar 1Ó09.

Aanmerking ever de werken van Mtchel
Angelo da Caravaggio.

DE denkbeelden van dezen konftenaar ko-
men met zyn imborft wel over een, zy

Waren zeer ongelyk, en nimmer verheven.
Zyn fchikkingen waren goet, zyn tekenkonft
van een flegten aardt, hy wift niet genoeg orn
wel te verkiezen

,
nog om de Natuur wel te

verbeteren. Al zyn aandagt beftede hy in het
Coloriet , daar hy met gelukkige uitkomft'

wonderen in gedaan heeft. De Locale Cou-
Y Rc- leuren zyn by uitnementheit * onderzogt, en
cher- door een fchooue kennis van 't ligt, gevoegt
? by een naauwkeurige verandering van Tinteft

den eenen in den anderen fmeltcnde, zonder
<.foor 't Pinceel gemorf^ of gemoort te zyn ge-

lyk
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ïyk men ïegt, heeft hy aan zyn werken een

yerwonderlyke waarheit weten by te zetten.

Zyn * ftanden fchynen zonder verkiezing. ^Attitu?

Zyn klederen zyn Natuurlyk, maar flegt ge- des.

plooit, en de figuuren zyn met dat gewaar niet

voorzien dat aan henwelbehoorlykzotidezyn,
aan hem is niet bekent geweeft wat beval lig-

heit, of edeihcit is ; en zo het eenigzins gevon-
den word in zyn Schilderyen, 't is niet door
verkiezing , of dat hy de Natuur aan zyn ge-

dagten zoude onderworpen hebben; maar om
dat dezelve Natuur daar hy aan was verflaaft

,

zig aldus by geval aan hem vertoonde.

Nogtans heeft Hy ftukken met een genoeg-

zaam groot getal Beelden gelchildert, die hy
uitgevoert heeft met een uitterfteoplettentheit,

en indien hem iets ontbroken heeft in eenig

gedeelte van de konft, kan men egterzeggeti

dat de Portraitten die hy gemaakt heeft onbe-
rispelyk zyn.

Zyn uitdrukkingen verdienen geen grootc
opmerking. Het fchynt dat hy weinig of geen
aandagt beftede tot het bybrengen vanaantrek-

kelykhcit om zyn Schildery bevallig te verto-

nen, hy heeft niet gcdagt als om zyn voor-
werpen taftelyk te maken. Dat hy ook gedaan
heeft door een goet ligt en bruin, dooreen ftExct-
uitmuntenden fmaak van Couleur, door eenlcnt

geweldige kragt, door een aangename fmei-^°'^*»

ting,cn door het al lerzagfte Pinceel dat 'er ooit

geweefl: is.

V s BAR-.
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BARTHOLOMEO MA^STFREDI,

VAn Mantua, Difcipel van Caravaggio,

heeft ïyn manier van zeer na by ^evolgr.

Zyn Schilderyen 2yn meeft alle onderw^erpen

van Speelders met kaarten qfdobbel ftenen : hy

is jong geftorven,

GiySEPPE RIBERA
Genaamt

SPANJOLET,
GEboortig van Valence in Spanje, Difci-

pel van Caravaggio , Schilderde als zyn
Meefter opeen fterke manier, en hegtte zig

geheel aan de Natuur • maar zyn Pinceel was
zo fmeltende niet als die van Michel Angelo;
Spanjolet had behagen om droevige en onaan-

jgename verbeeldingen te Schilderen. Zyn
werken zyn door gantfch Europa verfprcid. In

Napels (alwaar hy een lang verblyf heeft ge-

had) zyn veele en fchoone ftukkei^ yan.hem
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A A N H A N G Z E L

Des

VERTAALERS,
Getrokken uit

GlOVANNlPlETRO BeLLORI.

BArtolomeo Manpredi Mantuano was
^een eenvoudig naarvulger ^ maar als her-

fchept in Caravaggio zyn Meejler
^
enhetfchynt

in het Schilderen dat hy met de oogen van hem
de Natuur befchoHVJi heeft. Gebruikende de-

zelfde manier , en maakte donkere linten ett

fchaduvuen , maar met groter vlyt , en in helder'

heit ging hy hem te boven in de halve Beelden

met dewelke hy zyn hijiorieflukken Ordineer-

de , men ziet in Romen in het huis van de Hee-

ren 1/erofpi een Jiuk verbeeldende onZf» Heer
•verdryvende d? verkopers uit den Tempel^ Ma?
tuurelyk zyn eenige hoofden onder andere een

,

die bevreefl is zyn geit te verliezen het met df

handen va/i houwd , en het andere [luk de dienjlm

maagt die met de vinger Petrus aan iemant

aanvjyft die met dsbbeljieenen fpeelt. Manfredi
heeft ook halve figuuren gefchildert voor den

Groot Hertog van loscanen , en is in Ramenge-
Jlorven geen eenig konjlvjerk itif het openbaar

naargelaten hebbende.

Carlo Sarragiho Venetiano voegde

^fig in Konden geheel »*<?r Carsvéfggio^ maar
rnaakti
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maakte winder Tinten: zyn befte werken zyn
in Santo Adriano ^het Schildery van S. RalrriOV"

do. Carlo had behagen om in zyn Ordinantiën
^ Eunu- in te voeren * Gelubden

,
kaalkoppen zonder

hair en baart
,
hy volgden den Meejler niet al-

leen naar in het Schilderen^ maar ook in ander

f

dingen^ en om dat Caravaggio in zyn leven een

zwarten hont hadde ^ genaamtBafhone ^
geleert

om aardigheden t^ doen , ook een diergelyke ge-

vonden hebbende , noemde dien Barbóne en hragt

hem in alle gezeIfchappen mede.

GiuzEPPE Ribera Valentiano hyge-

paamt Spagnoletto had den aart van Caravag-
gio aangenomen om het leven en de Natuur te

volgen Schilderende doorgaans halve figuuren»

Zig tot Napeli neêrgejlagen hebbend? rees zyn
geluk en maakte veel Schilderyen voor den onder
koning^ die dezelve naar Span]en zond., waar
door hy Ryk vjierd^ levende als een groot edel-

man in deze ftad , hebbende zyn wooning met
zyn huisgezin in het Paleis. In San Martinq
Schilderde hy de Prophefen en Oudvc^ders i)t

Olyverv , en in den Altaar vap de Sacreftie

het Tafereel van Maria Hemelvaart, Hy vutlde

nimmer Domeniquin voor Schilder erkennen.,

en door zyn gezag by de» Onderkoning veroor-

zaakte hy aan hem veel moeijelykhedeu^ zeg-^

gende dat hy niet wifl te Schilderen. Naar de
doot van Domeniquin

, volvoerde hy het gxoote

ftuk in de Capelle del Teforo ^ met het wonder-
werk van Sant Januarius ; van zyn hand zyj*

eenige Printen geètjl
, S, Jeronimus , de Mar-

teling van St Bartholomeus , en een Bachanaal

^

dfior dewelke .ligtelyk zyn begaaftheit en weten-

fchap te kennen is.

Va-
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V A L E N T I N geboortig van Brie een ftede-

ken niet verre van Parys afgelegen , kwam te
Romen, en volgde den jiyl van Caravaggio met
een wakkere handeling, enkragtigeTmten. Hf
vorderde meêr dis de andere Natuur Schilders
inde fchtkking van de figuuren, en ftelde grote
vlyt tn t werk in zyn Schilderen^ hy wasge-
negen tot onderwierpen 'verbeeldende Speelders\
Zangers^ en Heldinnen. Aangaande de Hifio-
rien, onder hét Pausfchap van Urbanut FHL
Schilderde hy een van de kleine [lukken in V
Fattcaan met de Marteling van Santé Proces*
jo en Martiniano., en anderegoedefiguuren*

VL BOEK.
Het Leven der Hoogduitfe enNederlantu

fé Schilders.

HUIBERT EN JAN van ÉYK.

BRoFDERS ,
geboortig van Maafeik aan

de Maaxe, zyn geweeft de eerfte die iets
gemaakt hebben dat aanmerking waardigis.*
daarom moeten zy gehouwden worden als de
grontleggcrs van de Nederlantfïè School. Hui^
bert was de oudtfle, cn Jan die zyn Üifcipel
was, arbeide zo onvermoeit in deze konfty
dat hy haaft hem gelyk wierd.

Zy hadden alle beide Geeft en vernuft, en
«en volkomen overeenkom)! in het Schilde-

ren ,
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ten ^ ch maakten 2,ig beroemt door hunne
werken. Zy Schilderden verlcheide dingen

voor Philips de Goede, Hertog van Bourgon-
dien. Het Tafereel dat %y Heden in de Itadt

Gent voor de St. Jans Kerk Schilderden ver-

wekte een algémeene verwondering aan 't

tolk
,
Philips de eerfte koning van Spanje het

Orgineel niet magtig hebbende kunnen wor-
den , liet het Copyeeren en bragt het naar

Spanje. Het onderwerp is uit den Apocalyp-

ïes , daar de Ouderlingen het Lam aanbidden.

Dit Tafereel word nog hedendaags met ver-

wondering gezien: het is als vers gefchildert ,^

om dat men 20 Veel torg gehad heeft om het

wel te behouwden; het is bedekt, en niet te

ilien als op Feeftdagen, of op het verzoek van

cenig Groot Heer.

Na de doot vari Huibert, welk Voorviel

in 't jaar 1 426. begaf Jan zyia broeder zig naar

Brugge. Waar door hy in 't vervolg den naam
heeft gekreegen van Jan van Brugge. Hy is *t

geweefl: die zoekende Vernis te maken om
méér kragt aan zyn werken te geven , bevond

dat de Lynoly gemengt met de Verwen van

een genoegzame uitwerking was j zonder noot"

zakelykheit van eenige Vernis, 't Is aan hem
dat de Schilderkonft haar Volmaaktheit isver-

fchuldigt , daar zy zedcrt door het middel van

deze nieuwe vinding toe gekomen is. Aldus

de konftwerken van Jan van Brugge in fchoon-

heit toegenomen hebbende, verfpreiden hen in

de zalen der Grooten*

Het Tafereel dat hy aan Alphonfus koning

van Napels zond , was oorzaak dat het geheim

van *t Oly Schilderen in Italien kwam, gelyk
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Wy hebben doen zien in het leveh van Anto-

nio van Meffina. Ja^ van Eyk was niet alleen

in agting om zyn konft, maar ook om zyn

verftant en oordeel. Invoegen dat de Her-

tog van Bourgondien hem een plaats gaf in zyn

Raad
,
hy overleed te Brugge en wierd in de

kerk van St. Donaat begraven. Hy had een

ïufter Margereta die weigerde te trouwen om
tnet meerder vryheit de Schilderkonft te oef 3

fenen dewelke zy vieriglyk beminde.-

ALBERT DUUR
HEeft dat met Raphaël gemeen gehad dat

hy op een goeden vrydag gebooren wiert

tot Neurenberg, in 't jaar 1471. zyn Vader

ook Albert genaamt was een voornaam Goud»*

frait, van wien ome Albert in den zelfden tyt

het Goudfmeden en Plaatfnyden leerde. Met
zyn vyftiende jaar ftelde hy zig onder het on-

derwys van Michel Wolgemut , bekwaam
Schilder van Neurenberg. Waar omtrent van
Mander niet wel is onderregt gewceft , die

hem Difcipel maakt van Marten Schoon , het is

waar dat Albert wenfchte by dezen Meefter te

zyn , maar de doodt van Marten Schoon gaf

hem den tyt niet om zyn voornemen uit te

voeren.

Naar dat hy drie jaaren by dezen Meefter
haddc doorgebragt, beftede hy nog vier jaren

met reizen in Dnitslandt naar Nederlandt en
naar Venetien, op zyn wedcrkomft trouwde
hy op zyn drieëntwintigfte jaar. 'twas om-
trent in deezen tyt dat hy op v,yn manier eenige

Printen in het ligt gaf. Hy Graveerde de drie
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bevalligheden, en de Dootshoofden mét an-
dere beenderen, een helle met duivelze fpoke-
ryen in de manier van Ifrael van Mentz ; bo-
ven de drie Vrouwen is een Globe op dew^elk
men deze drie letteren ziet O. G. H. die in

het Hoogduits willen zeggen O Gott Hute

!

O God behoet ons van Toveryen. Hy heeft als

doen zesentwintig jaren gehad, want het was
in 't jaar 1497. hebbende aldus zyn geeft in 't

werk geftelt gaf hy zig geheel over aan de oeffe-
ning van de tekenkonit en wierd daar in zo
bekwadm , dat hy voor regelmaat diende voor
tyn Tytgenoten, en dat verfcheide Italianen
xelfs een groot voordeel uit zyne Printen
trokken , dat zy lieden ook nadcrhant nog gé-
daan hebben maar bedekter en met meer be-
hendigheit.

Hy was zorgvuldig om op al zyn platen het
Jaartal te ftellen wanneer zy gefnedenzyn ,dat
een zaak is daar de Liefhebbers rede toe heb-
ben om zulks te pryzen,want zy kunnen daar
door oordelen in wat tyt hy dezelve gemaakt
heeft. In de groote Paffie van onzen Heilant
heeft hy het Avontniaal verbeeld volgens het

gevoelen van jEcolampadius : de Melancolie
is zyn allerbefte Meefterftuk , ende dingen, die

daar by geordineert zyn, ftrekkcn tot bewys
van de bekwaamheit van Albcrt, zyn Lier-
vrouwen zyn ook van een zonderlinge fchoon-
heit.

Albert ftelde ook het Jaartal op zyn SchÜ-
deryen wanneerze gefchildert waren

,
Sandrart,

die 'er meêr als iemant gezien heeft, heeft 'er

geene aangemerkt roor het jaar 1^04. dat

xoudc willen te kennen geven dat Albert

voor
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voor 2yn drieëndertig jaaren niets bezonders

gedaan heeft.

De Keiier Maximiliaan gaf aan Albert tot

een wapen van de Schilderkonft drie Schilden

twee neiFens den ander, en een onder.

De agting van als een eerelyk Man te leven,

2yn goet verrtant , en zyn Natuurlyke wel-

Iprekentheit deed hem tot een lid van den Raad

verkiezen van de Itadt Neurenberg, zyn ver-

nuti:,zo algemeen, was geftadig werkzaamom
het wel-zyn van 't gemccne-beft en dat van

2yn huis te betragten, hy wasnaarftig, en van

lagtmoedigen imborft, en in een ftaat om ge-

ruit te kunnen leven, indien zyn vrouw niet

van een tegengeftelden aardt waargeweeft; zo

boos en onvergenoegt, dat, al fchoon zy geen

kinderen ,en een aanzienelyke Fortuin ge-

maakt had
,
zy hem dag en nagt plaagde om hun

goet te vermeerderen ; dat hem dwong om zig

van haar af te fchciden en een reize te idoen

naar de Nederlanden , alwaar hy groote vrind-

fchap met Lucas van Leyden maakte; de on-

gerultheit van deze vrouw, haar tranen, en

haar beloften om in het toekomende beter te

leven
j
verpligten de vrinden van Albert, om

hem de goede gefchiktheden daar zy in was
over te Ichryven. Hy liet zig overreden en

kwam weder ^ maar het was haar onmooge-
lyk haar belofte te bouwden en niet tegen ftaan-

de de voorzigtigheit en goctheit van haarman,

5,0 handelde zy hem als van te vooren, en

deed hem derven van ongeneugte in zyn zc-

Venenvyftigfie jaar Ao 15-18.

Albert heeft zelfs het leven van zyn Vader

befchrecvcn ia 't jaar 1^24. Sandrart voegt

X hei
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het agter dat van den 2oon , Albert heeft het

meerendeel van dc dingen befchreeven die van
hem verhaalt worden. Hy fpreckt met zeer

nederige opregtheit van de moeite die lyn Va-
der hadde om in xyn beroep te konnen leven

,

en de ellende daar hy zelfs in gcwceft is in

ïyn jonkheit. Dat het wonderlykfte in zyn
leven is, is dat hy met zo veel naarüigheitzo

een groot getal van werken gemaakt heeft , in

bezwaarlyke tyden en getrouwt met zo een

ongemakkelyk wyf. Hy heeft gefchreeven

van de Geometrie, van dc pcrfpe^tive, de
Veftingbouwkonltende proportie van demens-
felyke lighamen. Verfcheide Auteuren fpre-

ken van hem met lof , onder andere Eras-

mus, en Vafari»

Aanmerkingen over de werken van Alheri

Dmrer.

WY hebben niemant gehad die in de kon-
ften zo een algemeen en wydluftig ver-

ftant heeft doen blyken als Albert Duur. Na
hen byna alle beproeft en eenigen tytgeoeffent

te hebben
,
bepaalde hy zig ten laatlten aan de

Schilderkonft en het Plaatfnyden. Hoewel
dat de tyt dien hy aan de eene en de andere be-

ftede 2yn aandagt verdeelde en de deugd van

2yn werken verzwakte, des niet tegen/hiande

heeft hy die alle beide tot zodanig een Vol-
maak theit gebragt , dat men nog in de een nog
de andere grooter naauwkeurigheit of vaftheit

kan wenfTen , als die geene die by gehad

heeft. Maar gelykerwys het voorbeeld en de
ecrfte
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eerfte dingen die in de beginzelen hen aan de
oogen komen aan te bicden, als men zig aan
een beroep overgeeft, de verkiezing bepalen

,

en zeekeren zwier aan de gedagten doen ne-
men; ontbrak het dien aangaande aan AlberC
niet om de zyne in fchooner dag te (lellen

,

als datze befiiert waren geweeft, of door een
goede onderwysing, of door het gezigtvande
werken der Antieken. Zyn Geelt was over-
vloedig, zyn Ordinantiën groot, en in weér^
wil van den Gottiekzen trant die in zyn tyt

de overhand hadde, waren zyn konftwerken
een bron , daar niet alleen de Schilders van
zyn land, maar vcrfcheide onder de Italianen
dikwils genoeg uitgeput hebben.
Hy was vafi in zyn uitvoering; hy deed dat

hy wilde doen, en de nettigheit gevoegt by dö
naauwkeurigheit , die hy aan zyn werken te

kofte Icide, zyn een bewys dat hy volmaakt
de grondregels bezat die by hem gejegt, en
die inzonderheit op de tekenkonft betrekkelyk
waren; nogtans is het te verwonderen, dat na
zulke een uitnemende moeite genomen om
hetzamenftel van 't mcnlTelyk lighaam te ken-
nen, en een fchoone proportie gevonden te

hebben
, onder alle de geenedie hy in 't ligt heeft

gegeven, hy zig zo weinig daar van gedient
heeft in zyn werken; want, uitgenomen zyn
Liefvrouwen en deugden die de Triomf van
den Keizer IVIaximiliaan verzeilen, is alles wat
hy gemaakt heeft van een aardt van tekenen
die ellendig is

, hy heeft zig ten eenemaal aan
de Natuur verflaaft, volgens het denkbeeld daj
hy van haar hadde, en wel verre van de fchoon-
heden te verheffen ende bevalligheden te on-

X 2, der-;
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derzoekcn , heeft hy xelden de fchoone dclemi

naargevolgt , die by geval hen dikwils genoeg
laten zen, gelukkiger verkiezing heelt hy in

de Landfchappen waargenomen, men vint'er

onder die hy gemaakt heeft die iets ongemeens
en aangenaams hebben.

Zomma 7yne werken , die in zyn tyt en in

2yn land het meefte geagt waren , verdienen

hedendaags niet dat men wydlopi'ger verhaal

van deszelfs konft doet: want om een ecnige

goede party daar in te vinden zo moet men
veel flcgte dingen onder het oog brengen. Eg-
ter kan men niet geheel ontkennen, dat Al-
bert verftandig in de tekcnkonft is geweeft ,

en dat de nieuwigheit van zyn Printen hem over

al veel agting heeft doen verkrygcn,'twelk Vafiri

van hem heeft doen zeggen , dat , indien deze

man^ van zo een zeldzaam vernuft ^ zonaaitw-
keurig^ en Univerzeel^ Tofcanen had voor Va-
derlant gehad in plaats van Duitsland ^ en dat

hy naar de fchoone dingen die men in Romen ziet

hadde mogen Studeren
,
gel-^k wy lieden gedaau

hebben
;
hy zoude mogelyk de befte Schilder van

Italien gevjeejl zyn
,
dewyle hy gronter geeft als

iemant zyner Lantsgenoten gehad heeft,

GEORGE PENS
VAn Neurenburg heeft veel naar de werken

van Raphaël geftudeert, en de Schilder-

konll: gevoegt by het Plaatfnyden. Mare An-
toon heeft zig van hem bedient in de platen

die hy in het ligt gegeven heeft
;
zynde weder

in zyn land gekeert, heeft hy verfcheide din

gen van zyn Inventie gefneden, die 20 vccle

proc-
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proeven van de fchoonheit ïynes vernufis en
bekwaamheit zyn, hy merkte zyn Naam met

deze twee letteren aldus gefchikt q»

PETER CANDIDI
TTAn Mimchen was een bekwaam man, hy
^ heeft by naar het gantfe Paleis gcfchHdert

van Maxiniiliaan Hertog van Beycren,in weh
kers dienft hy was. 't Is van hem dat de He-
remiten van Beyeren getekentzyn, door Ra-
phael cn Jan Sadeler in 't koper gebragt , alzo

wel als verfcheide andere dingen van zyn te-

lüenkonft. Men ziet ook nog van hem de vier

Doéloren van de kerk. Gefneden door Gilles

Sadeler.

In denzeifden tyt leefde MattheusGrnnewalt,
als doen zeer in aanzien , die Schilderde in de

•manier van Albert.

CORNELIS ENGELBREGTS

T7"An Leiden, leefde ook in den zelfden tyt,

* men ziet van hem hecle goede dingen in

Leiden en Uitregt, hy heeft twee zoonen ge-

h.id die zyn manier van naarby gevolgt heb-

ben , Cornelis Corneliffen en Lucas C'ornc-

1'üen. Decze om den ellendigen ftaat daar de
Schiiderkonft in was , word kok. Maar door
zyn gencgenhcit gedrongen , hernam hy zyn
eerftc beroep, en wierd.een bekwaam Schil-

der. Hy ging over naar Engelant alwaar de

Koning Henrik de Vlli. hem werk gaf om
X 3
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ïyn konft Pinceel te oeffenen en wiens gene«»

genheit hy won.

BERNARD van ORLAY
\7'An BrufTel was in dienft van Margareta

Governante van dc Nederlanden, voorde
welke hy veel Schilderde, als mede verfchei-

de ftukken voor de kerken van zynlant. Wan-
neer hy een Tafereel van aangelegenheit te

maken hadde, beleide hy eerft het Paneel met
Bladgoiit en Schilderde daar over heen, dat

2,yn 'Conleuren helder heeft behouwden en op

lekere plaatfzen meêr luifter bygezet, byzon-

der in een hemelfle klaarhcit, ïulks als hy

gefchildert heeft in het Schildery van het alge-

meen oordeel dat in Antwerpen is, in de Ca-

pelle van de AalmoefTeniers. Hy heeft menig-

vuldig veel tekeningen tot Tapyten gemaakt

voor den Keizer Kkrel den V. en hy had het

voornaamftc opzigt over de Tapyten die de

Paus en andere Vorften van dien tyt, naar de

tekeningen van Fvaphaël , lieten maken, wiens

Difcipel hy geweeft was.

MICHIEL COXIS

V An Mechelen leerde de beginzelen van zyn

kon ft, onder Bernard van C)jrlay, daarna,^

vertrok hy naar Italien daar hy Difcipel wierd

van Raphaël, van wiens gedagten hyzig door-

gaans bediende om zyn Schilderyen te maken :

want hy had moeite om iets uit zig zelf voort

te brengen ; hy tekende en Coloreerde naar den

ünaak en manier van Raphaël ;
zyude weder
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in Vlaanderen gekeert , had hy de befticring

van de Tapyixeryen, die als doen op de teke-

ningen van Raphael gemaakt wierden._ Hy
overleed tot Antv^erpen in 't jaar 15-92. inden

ouderdom van vyfentnegentig jaren.

LUCAS VAN LEYDEN

LEerde van 7.yn Vader : maar de Natuurbad

hem al bereids voorzien van 20 veel voor-

delige bekwaamheden , dat hy al begon te

Plaatfnyden in den ouderdom van negen ja-

ren, en met vyn veertiende heeft hy Flaaten

gefneden te aanmerkelyker om hun getal, als

om de fraeihcit van 't werk dat daar in gevon-

den wicrt. Zyn Finceelkonft was gepaart met

het Graveer yzer, het een en 't ander was met

wonderbare vlyt en nettigheit uitgevoert. Hy
had een kragtigcn luft tot de oeffening vanzyn

beroep , cn 70 de tyt , dien hy doorgebragt

heeft om in 'zyn land de Natuur te onderzoe-

ken , hefteed hadde geweeft in debefchouwing

van het Antiek., 2o'ude men van hem kennen

zeggen 't geene men in diergelykc gelegenhcit

van Albert Duur gezegt heeft, dat zyne konft

werken den roem van alle de eeuwen zoude

gehad hebben. Hy was koftelyk in zyn ver-

teering en klederen.

Daar is tuffen Lucas en Albert een onder-

houwding van opregte vriendfchap geweeft, cn

een * Naaryvcr zonder nyt: invoegen dat als'^Emu-

Albert een plaat in 't ligt gaf, Lucas een ïin-'»''on_

dere openbaar maakte; terwyle datze de oor-j^JJi^"

delen daar over aan het gemeen verbleven , cn

den lof daar van den een aan den andere toe-

X 4 wee-
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weezen. Deze vriendfchap vermeerderde veel
in hunne by eenkomft, waanneer Alben een
reize door Hollant deede.

't was eenigen tyt daar na dat Lucas onder-mm een reisje tc doen om de Schilders van
Zeelant en Brabant te bezoeken : maar behul-
ven dat hy veel verteerde om aan lyn groot-
nioedigheit te voldoen , kofte het hem zyn ge-
ïontheit en leven ; want men wil dat in een
onthaal, 't welk men hem tot Vliffingen gaf,
hy door de nydigheit van iemant van zyn kond
vergeeven wierd. Zynde weder naar huis ge-
keert, bragt hy zes jaren doof met een kwy-
nend leven, en by naar altoos leggende, 't

Grootfte verdriet dat hy haddc in dezen flaat
van zwakheit, was dat hy niet konde werken
naar zyn luft: maar hy had zo veel liefde tot
de konft, dat, in weerwil van zyn kwaal, hy
2-ig niet onthouden konde om op zyn bedde te
werken; en als men hem voorhield dat deze
''lyt zyn doot verhaaften zoude- mei aan

^

2eide hy , ik mil dat myn bed my een bed van
eer zy, Hy overleed in zyn negenëndartigde
jaar Ao,

1 5-^3. het is niet geheel buiten v/aar*
fchynelykheit dat het waare vergift daar aan
hy geftorven is , de al te groote naarftigheit
gcweeft 2y in een al te tedere jcugt, wanneer
de Natuur de bede gronden van de gezontheri
gelegt zoude hebben, indien zy daar van niet
afgetrokken waare geweeft.

QUIN-
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QUINTIN MESSIS
Geiegt

De Smit van Antwerpen.

NA dat hy by naar twintig jaren het Smits

Ambagt gchanteert hadde, viel_ hy in een

kwynende ziekte, die hem niet toeliet zo veel

te werken dat hy zyn koll kon winnen, hy

keerde dan weder tot zyn Moeder om daar zyii

onderhouwt te vinden : maar zy was zo oud en

arm dat zy zelfs veel moeite had om te beüaan,

In dezen tyt wierd hy eens van een van zyn be-

kenden bezogt, die hem by geval een beelder

ken liet zien dat hy van een Monnik gekregen

had, op het gezigt van dit Printje beving hem
een geweldigen 'lu(t om het naar te maken ,

dit gedaan hebbende meteenig genoegen kwam
hem in de gedagten om Schilder te worden.

Hy volgde deze overhellende neiging, en zig

vindende in de Schilderkonft als in zyn Ele-

ment ,
genas hy van zyn ziekte. De liefde die

hy had voor een Schilders Dogter, die zeer

fchoon was , en die ten zeiven tyt van een be-

kwamer Schilder , als hy . bemint wierd , was

een magtige prikkel om hem te doen Stude-

ren, en vlytig naar te tragten alles wat hek

pen konde om te overtreffen, en om zyn mede
vryer den kans af te zien.

Anderen vertellen deze Hiflorie anders , en

willen dat de liefde hem den hamer uit de hand

nam om het Pinceel in de plaats te ftellen, en

^iit is het gemeende gevoelen ; 't is aldus dat

X ƒ lyii
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zyn Graffchrift vermeit, en op dien voet ziet
men ecnige gedigten. Men vind veel van zyn
Scbilderycn tot Antwerpen, onder andere een
afneming van 't kruis in de Liefvrouwe kerk.
Hy Schilderde doorgaans niet als halve figuu-
ren en Portretten. Zyne konftvverken zyn
daarom ligt om te vervoeren geweelt, en al-
lerwegen verfprcit in de Cabinetten van EurO-
pn. Zyn manier, die niets gemeens hadde met
öic van de andere Schilders, was zeer net uit-

gevoert , en kragtig van Cnuleuren. Hy leefde
heel lang, en ftorf in 't jaar 15-29.

JAN VAN C A L K E R

Eboortig van de ftadt Calker in 't Her-

gewecft: maar een haaftigedoot heeft hem den
tyt niet gegeeven om zig aan de waereldt te
vertonen. In het jaar 15-36. geraakte hy by
Titiaan, daar hy zo toenam in de konft, dat
vecle van zyn Schilderyen en tekeningen met
de Pen van de hand van dezen Difcipel , alsof
dezelve van Titiaan gehandelt, de gaauwftc
kcnders daar door nog dagel7ks bedroogen
worden. Van Venetien vertrok hy naar Ro-
men , van waar hy, na zig de manier van Ra-
phacl eigen gemaakt te hebben , verder naarN a-
peis ging, daar de doot hem overviel in 'tjaar

1 f46. 't is van hem dat de Anatomie Beelden
ïo het boek van Véfalius getckcnt zyn, en de
Afbeeldzels der Schilders die aan het hooft
van hunne levens (laan, welke Vafari befchre-
ven hci.ft. Dit aliccn zoude genoeg zyn om
zyn lof onfterftelyk te maken. Hv heeft on-

Cleef, is een uitmuntent man

der
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der andere gefchildert een geboorte met Enge-

len vergezelt, waar in het ligt alleen van het

kindeken komf dit konftftuk is vervs^onder-

lyk: Rubens, die daar bezitter van geweeftis,

heeft het tot zyn doot toe willen bewaren

,

uit wiens boedel het Sandrart gekogt heelt

,

en het zelve weder verkogt aan den Keizer

Ferdinand , die veel werk daar van maakte.

PIETER KOEK

WAs van Aalft, en Difcipel van Bernard

van Orlay, die by Raphaël geleert had.

Hy ging naar Romen, alwaar hy door de ge-

fchikheit, die in hem was om zyn voordeel uit

de fraeije dingen te trekken , een goede manier

,

en door de oeffening een groote valbgheit in

de tekenkoml magiig wiert, zynde weder m
ïyn land gekeert, nam hy op hem het opzigt

over eenige Tapyten die gemaakt zoude wer-

den naar de tekeningen van Raphaël ; en zig

ïiende zonder vrouw nog kinderen , naar twee

jaren getrouwt gewecft te zyn, liet hy zig

overreden door eenige Kooplieden van Bruüel

,

die hem inwikkelde om met hen een reis tc

doen naar Conftantinopolen : maar in dat land

niets te doen vindende als tekeningen tot Ta-

pyten , ter oorzaak dat de Godsdienft cler Tur-

ken niet toelaat Beelden te Schilderen. Hield

hy zig bezig om voor zyn zeiven te tekenen

het gezigt en de omleggende LandQreek vari

Conftantinopolen,en de levenswyzc der Tur-

ken, waar van hy ons Printen in hout gefne-

den heeft naargelatcn, die alleen van zyn ver-
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dienftc konnen doen oordelen. In dif werk
heeft hy ïyn Afbeeldzei gemaakt onder de ge-
daante van een Turk

, die met de vinger naar
een anderen Turk vi^y(t die een piek in de vnift
heeft. Naar zyn reis van ConftantinoPoJen
fioeg hy zig tot Antwerpen neder , daar hy
veel ftukken Schilderde voor Keizer Karei den
Vyfden,^ op het einde van zyn leven fchreefhy
van de Beeldhouwery

, van de Geometrie en
de Perfpeétive, en hy heeft Vitruvius en Serlio
vertaalt

;
want hy was een groot Architcd.

tJy IS geüorven in 't jaar i ^^o.

ALBERT ALDEGRAAF,
'An het ftedeken Zoeft in Weftphalen

. alwaar hy in de kerk van die plaats ver

'

fcheide dingen gefchildert heeft, en onder an-
dere een geboorte verwondcrens Wiiardi>^
Weinig dingen heeft hy elders gedaan

,
zfg

veeltyts bezig houwdende met Plaatfnydcn
gclyk men aan 't groot getal van zyn Printen
kan Zien

, door dewelke men kan oordelen
»Gra. <^at hy zuiver in zyn tekening was, en * be~
cicux. vallig in de uitdrukkingen, gebooren om een

groot Schilder te zyq, indien hyltalien gezien
naq.

V;

JAN DE MABUSE,
('^Eboortig van een ftedeken in Hongaryen,
JMabufe geheten, was tytgcnoot van Lu-

cas van Leydcn , na dat hy in zyn jonkheit
vee! geploegt, Italien en andere Landen door-
reift hadde, kwam hy ia Vlaanderen, daar hy

de
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de cerfte manier op de baan bragt om gefchie-

dcniüen te ordineeren, en -om naakte üguuren

daar in te pas te brengen , dat als doen nog
van niemant was in het werk geilek. Men
2iet verfcheide dingen van zyn konll inde Ne-^

derlanden en in tngelant. Hy was wys cii

zeer arbeidzaam in lyn jeugt, maar in 'c ver-

volg gaf hy zig te veel aan den wyn over.

Hy is langen tyt in dienü van den Marquis

vander Veer geweeft, die verwittigt zynde dat

de Keizer Karei de Vyfde zyn verblyf ten zy-

nen huize zoude komen nemen, wilde, om
hem met kiilkr te ontfangen , dal alle zyn huis-

genoten in 't wit Daaiall waren uitgedoft, ea

Mabute gelyk de andere. Mabufe in plaats

van zig de maat te laten nemen om voor hem
een zeker flag van een Tabbert te doen ma-
ken , met den welken hy voor den dag moeft ko-

men, volgens het overleg dat men genomen
hadde, begeerde dat men aan hem de ftofFe-

ter hand Itelde, onder voorwendzel van een

vreemde kleding en opfchik in zyn Geefl be-

worpen te hebben: maar 't was in der daad

om het te verkopen, en het geit in de Her-

berg te brengen , gelyk hy deed ; want wee--^

tende dat de Keizer by den avont verwagt

wiert, oordeelde hy zig ligt uit dee^e zaak te

konnen redden. Wanneer de dag van 's

Keizers aankomft naderde, Mabufe, in plaats

van het kleet, lymde wit Papier te zaïnen.

Schilderende daar op een Oamart met groote

bloemen, maakte zyn Tabbert zelf, en volg-

de aldus den trein, men plaatfte hem tufien

een Poëet en een Muficant, die desgelyks.

huisgenoten waren van den Marquis.
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De Keizer vond deze inhaling zo aardig,
die by het hgt van toortHen gefchiet was , dat
hy dezelve nog eens den volgenden dag met
meerder opmerking wilde zien, hy plaatftezit^
ten dien einde aan een venaer,en de Marquis
by hem

, en wanneer Mabufe in het midden van
2.yne twee medgezellen voorby ging viel het
oog van den Keizer op het gewaat van den Schil-
der, zeggende dat hy nimmer eenDamaft van
zodanig een luiüer gezien had. De Marquis
het hem komen en de Ichalkheit ontdekt zynde
deed de Keizer hartelyk laghen, maar de Mar-
quis in gramfchap ontfteken , om dat hy oorzaak
gegeven had dat men zeggen zoude dat in
plaats van aan den Keizer eer te bewyzen

,
zyii

volk met Papiere klederen pronkte, liet hem
gevangen zetten , daar hy lang genoeg huis-
veile: en egter niet naliet zyn kon ft in de «^e-
vangenis te oeftenen en een meenigte fraalie
tekeningen te maken. Hy ftorf in het laar

JAN SCHOREL.
TI7As van een dorp naarby Alkmaar in Hol-

lant, hv is Difcipel geweeft van Mabufe,
en heett ook eenigen tyt by Albert Duur ge-
weeft, naar veelmaal in Duitslant gereift te
hebben, geraakte hy in kennis en vrindfchap
by een Monnik, Liefhebber van de Schilder-
konft die naar Jeruzalem ging en hembekoor-
de om nevens hem deze reis te doen. Hy te-
kende in Jeruzalem en op de oevers der Jor-
daane ,als op andere plaatfTen die door de tc-
genwoordigheit van Jksus Christus waren

ge-
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geheiligt gevvecü , alles wat dat Godsvrngt cn

iiieuwsgierigheit konde gaande maken. Nut-

tig heeft hy xig van deze tekeningen bedient in

de ftukken die hy 7xdeit gefchildert heeft. Op
2yn wederkomft hield hy zig eenigen tytoptot

Venetien , en van daar naur Ronie'n , alwaar

hy tekende naar Raphaël en Michel Angelo,

en het Beeldwerk der Antieken en de puinho-

pen van de Aloude Gebouwen. Paus Adriaan

de VI. die als doen den ftoel van S. Peter be-

klom, gaf aan hem het opligt over al de wer-

ken die tol vcrbeetering van 't Vaticaan ge-

maakt wierden: maar na de doot van A-
driaan, die het Pausfchap niet langer als een

jaar en agt maanden beklede, keerde hy naaf

de Nederlanden , en floeg lig tot Uitregt ne-

der daar hy veel heeft gefchildert. Zyn te rug

reis nam hy door Vrankryk, daar de begeerte

tot een geruit leven hem weigeren deed de

aanbieding van Koning Francifcus deii eerden

om hem in ïyn dienft te nemen. Hy wasbe-

gaaft met verfcheide deugden en wetenfchap-

pcn : als zynde Muficant , Poëet en Redenaar,

hy verftont de Latynze, Francoife, Italiaanie

eii Hoogduitze talen. Zyn aangename om-
megang, by 20 veel brave hoedanigheden ge^

voegt, maakte hem bemint by alle de genen

die hem kenden, hy overleed in 't jaar ifói.

oud zeven ënzeftig jaren Twee jaren voor

2yn doot heeft Antonio Moor, zyn Difcipct^

zyn Portret gefchildert.

LAM'
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LAMBERT LOMBARDÜS.

t/'An Lnyk, trsgtte met alJe mogelyke vlytm 'zyn beroep te vorderen, hy Studeerde
met groute opmerking naar de Antieken, en
was de eerÜe die in zyn land een anderen konft-
regel, verre van dien Barbaarzen en Gottiekzen
aart, (die als doen regeerde) invoerde. Hy
rigte een zoort van een Academie op , en zy-
ne Difcipelen Waren onder de andere Hubert
Goltzius, Frans Florus^ en Willem Kay.
IVlen ziet eenige Printen naar zyne w^erkcn
gemaakt , die van zyn fmaak doen oordelen

;
Sandrart houwd ftaande nevens eenige anderen
dat Suavius en Lombardus niet als de zelfde
Perzoon is

; hy zegt dat Lombardus in zyn
jonkheit zig noemen liet Lambert Suterman,
dat in het Hoogduits betekent zagt of zoet, en
dat hy by vervolg dezen bynaam heeft willen
uitdrukken door het Latyns woort Suavius

,
en dat op dezen gront hy zyn Printen aldus ge-
merkt heeft, Z/. Suavius lnventor\ hy voegt
daar by dat van Mander zig bedriegt , makende
van Suavius en Lombardus twee Meeüers;
ik laat het aan het oordeel van de Liefhebbers
door de vergelyking van de Printen , met dc-
ie twee namen getekent , dat Sandrart toe-
fchryft aan een zelfden man in byzonderen tyt.

Dominicus Lampfonius Geheimfchryver van
den Biflchop van Luyk, genoeg om zyn ge-
leertheit bekent, heeft het leven van Lombar^
dus in gefchriftgefteltomdaihyzynhartvriendÈ
was gewceft.

De-
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Dezelftie Lampfonius heeft vaer^en ge»

maakt tot lof van Lucas Gaffel, heel goet

Landfchap Schilder van zyn tyt, maar luy,

die geleeft heeft tot Bruffel en daar geftorveri

is.

HANS HOLBEIN.

WAs de zoon van Jan Holbein tamelyk

Schilder , die Augsburg zyn geboorte

plaats verliet, daar hy langen tyt gefchildert

had , om zig tot Bazel neder te flaan : 't is in

deze laatfte ftadt dat onze Holbein gebooren

wierdt in 't jaar 1498. hy leerde by zyn Vader,

met een uitnemende vlyt , v^at dat de Schil-

derkonft aan belangde: maar zynovervliegent

verftant verhefte hem wel haaft boven zyri

Meeikr, en deed hem in 't vervolgwerken

voor den dag brengen vati grooten aart en

kragt, Hy heeft tot Bafel op het Raadhuis van

die ftadi een Tafereel gemaakt van agt verde-

lingen , verbeeldende zo veele onderwerpen

van het Lyden onzes Heeren; en op de Vis-

mart heeft hy gefchildert een Boere dans en

een dans van doden , deze twee werken zyn

in hout gefneden.

Erasmus, wiens af beeldzei hy verfcheide

malen gefchildert hadde, en die een was van

"zyn goede vrinden , wel oordelende dat Swit-

zerlant het geweft niet was om aan de konft

van Holbein regt te doen, ftelde hem voor

naar Engelandt te gaan , beloofde voor hem
den weg te baanen , om van den Koning wel

ontfangen te worden, door middel van Tho-
mas Morus; Holbein nam 20 veel te gewil-

. Y ger
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ger dit aan öm dat hy van een boos Wyf gc-
plaagt wicrt die de ruft van zyn leven verltoor-
de. Hy Schilderde in Engelant een groot ge-
tal overtreffelyke Conterfeytïels , onder an-
dere dat van Koning Henrik den VI] I. cn zy-
ne kinderen, Maria, Eduard, en Elizabeth;
hy heeft in verfcheide plaatfFen Hiftorie Ituk-
Iten gefchildert , inzonderheit tvv'-ee daar een
groot gewoel in is, het een eis de Triomf van
de Rykdom, en het anderedenllaat van de Ar-
moede. Frederik Zucharo y die door den Ko'
ning van Engelant uit Italien wiert ontboden,
was by uitnemenheit verbaaft op het gezigt
van de werken van Holbein , en zcide datze
nog voor Raphaël nog voor Titiaan behoef-
den te wyken. Holbein Schilderde alles in

alle manieren even goef
, inFrefco, Water-

vcrv, in Oly, en Miniatuur, en opeen zeer
gemakkelyke manier tekende hy met de Pen

,

ofCrion ongemeen veel tekeningen.

Hem gebeurde in Engelant een geval, dat
ïonder de befcherming van den Koning

, zyn
ondergang geweeft zoude zyn. Op het gcrugc
van de vermaartheit van Holbein , kwam een
Graaf van den eerften rang om hem te zien

:

maar dev(ryl hy bezig was om een figuur 't zy
Man of Vrouw naar het leven te Schilderen

,

deed hy hem bidden tot aan een anderen dag uit

Ée ftellen de eere die hy hem wilde aandoen.
De Graaf dit hoog opnemende drong met
gewelt de trappen op, op het opperft van de-
welke by Holbein vond, die zwellende van
gramfchap hem zo raauwelyk te rug ftiet , dat
hy hals over kop van boven nederwaarts tui-

liielde, en hem ellendig bezeerde, het gezigt

van
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van dit Schouwfpel trok veel volk derwaarts,
Èii de lieden van 't gevolg des Graven oplo-
pende en verwoct, wilde de belediging wree-
ken die hunnen Meelkr was aangedaan ; maar
Holbein naar zyn deur bcbölwerkt tc hebben
had den tyd om over het dak van 't huis te ont-
komen, en den Koning het eerfte te verwitti-

gen , van het geene dat hem gebeurt was.
Zyn Majeiteit beloofde hem zyn befcherming

;

de Graaf kwam ecnigen tyt daar na om zig té

vertonen heel gekncull van zyn quetiTuuren:
maar de Koning verboot hem van iets tegens

Holbein te ondernemen. Deze Schilder (torf

aan de Pelt tot Londen in 't jaar iS'S^- in den
ouderdom van zesënvyftig jaren. Het is te

verwonderen dat een Man in Switzerlant ge-
booreri, die Italien nimmer had gezien, zo een
goeden fmaak en een fchoon Vernuft by zyn
kond gehad heeft, en nog alzo aanmerkelyk
dat Holbein met de linkerhandt Schilderde^
gelyk als deed den ouden Romeinzen Schilder
Turpilius , Sandrart verhaalt , dat Rubens ko-
mende tot Uitregt Honthorft bezoeken , en
zyn weg vervolgende naar Amfterdam, dat
hy van vcrfcheide Schildefs VergezclfchapC
wiert, onder dewelke Sandrart was, en dc-
wyl men geduurende den weg van de werken
der beroemde Meeiters fprak , en dat men op
Holbein viel, wiert hy ten hoogftcn van Ru-
bens geprezen, radende wel agt te geven op
den doden dans van dezen Schilder, zeggende
dat hy veel voordeel daar uitgetrokken had,
alzo wel als uit de Printen in hout gefneden
Van Stimmer;en dat hy, te weten Rubens, veel
naar deze dingen in zyn jonkheitgetekenthad-

Y i dc,
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de. Hy heeft een goet Difcipel in de Perïoon
van Criftoftel Amberger van Augsburg gehad ^
die veel werken in Frefco gefchildert heeft in

Duitslant.

TOBIAS STIMMER,

VAn Schafhuizen is in xyn tyt een heel

goet Schilder geweeft
,
hy heeft daar vail

proeven gegeven in de werken die hy in Fref-

co gefchildert heeft op de voorgevels vaneeni-

ge huizen in Frankfort, en in zyn Vaderlant

,

alzo wel als door eenige (tukken die hy tot

Straasburg gemaakt heeft voor den Markgraaf
van Baden. Onder een groot getal Printen in

hout gefneden die men van hem ziet, zyn die

van de Bybel, die te voorfchyn kwamen in den
jaare ifSó. deze hebben eenbyzondrewaardy

,

en het is daar van dat Rubens eens op zeekeren

tyt tegens Sandrart zeidc, dat hy veelnutdaar

uit gehaalt hadde, Sandrart. ïelfs noemt dit

boek een fchat van wysheit voor de Schilder-

Iconft. Bernard Jobius drukker te Straasburg

heeft veel van zyn Printen in 't ligt gegeven.

Stimmer is jong geftorven, hy had tweebroe-
ders, de oudfte Schilderde op het glas, en dc

jongfte fneed uitnement wel in houwt, ik heb

niet anders als dit generaal berigt.

JAN CORNELISZ VERMEYEN.

GEbooren in een dorp digt by Haarlem-,

was bynaar altoos by den Keizer Karei den
Vyfden, en volgde hem in zyn reizen, onder

ftndere in de belegering van Tunis, waar van
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hy verfcheide verbeeldingen ^Schilderde daar

heerlyke Tapytzeryen naar gemaakt zyn ,
die

Philips de IL in Portugaal heeft gelaten cn

daar nog tegenwoordig te zien zyn.

Hy heeft veel tot Atrecht gefchildert m het

Kloofter van S. Gervaas , te Bruflel en in an-

dere fteden van de Nederlanden. De Keizer

Karei zag hem met veel vermaak aan zyn Hof,

want behalven dat hy fchoon en wel gemaakt

was, had hy zo langen baart, dat wanneer hy

regt opftont dezelve op de aarde raakte; hier-

om wiert hy Jan met de bnart genoemt. Hy
overleed te Bruffel in 't jaar if 5-9. oud negen-

envyftig jaren
,
zyn Sepultuur is tot S. Joris,

daar hy zyn Graffchrift zelfs gemaakt heeft.

ANTONIO MOOR
GEboortig van Uitrecht DifcipelvanScho'^

rel heeft een groot navolger gewf ert van

de Natuur door een kloeke, kragtige enoprcg-

te manier van Schilderen. Aan de Hooven

van Spanje, Portugaal en den Keizer Karei den

V. heeft hy meenigte van Portretten gefchil-

dert , die men hem by uitnemenheii duur be-

taalde , behalven de prefenten die hy ontfing

;

invoegen dat hy magtig ryk wiert. Hy heeft

ook een reis naar Italien gedaan. Alhoewel

zyn voornaamfte bezighcit het Conterfeyten

was, zo liet hy egter niet naar, by tuffen tyt,

Hiftorie ftukken te Schilderen. i)aar is 'er een

hl het Cabinet van M. de Prins van Condé
dat onzes Heeren opftandinge verbeeld tuffen

S. Petrus en Paulus , de Koopman , die dit Ta-

fereel aan dezen Prins verkogt, heeft veel daar

y 3 mede
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mede gewonnen, dit jaar op de Jaarmart van
Sant Germain. -t Is een ftuk daar een groote

kragt en waarheit in is. Antoni Moor ftorf

fot Antwerpen oud zesënyyttig jaaren.

PIETER BREUGEL
Genaamt

Den Ouden BREUGEL.

HAd den naam aangenomen van het dorp,
zyn geboorte plaats naby Breda. Hy was

een boeren zoon en J )ifcipcl van Pieter Koek

,

wiens dogter hy trouwde, hy Schilderde ver-

volgens by Jeronimus Kok. Hy maakte veel

dingen in de manier van den zeiven , maar hy
trok in Vrankryk, en van daar naar Italien

dat hy geheel doorreift heeft.

Hoewel dat hy alle zoorten van dingen on-
derhanden heeft gehad, egter dat hem het ineefi

behaagde waaren Spelen en Danfferyen, Brui-

loften, of andere boerc gczelfchappen daar hy
dikwils onder verkeerde, om naauwkeurig agt

te geven op alles dat in diergelyke ontmoetin-
gen voorviel , ook heeft niemant in dit Ilag

van dingen beter geweeft in zynen tyt. Hy
had zyn Landfchappen geftudeert uif het ge-

bergte van Frioul , hy was zeer arbeidzaam en

afgefcheiden , houwdende zyn Geeft niet bezig

als met het geene dat tot toenemen in dekonll
konde dienen , waar door hy zig vermaar?
heeft gemaakt ; veel van zyn Schilderyen zyn
m 't Cabinet van den Keizer, en het overige van

tym werken is bieren daar verfpreit , inzon-

derheÏÊ
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dcrheit in de Nederlanden. Hy is onder het

'

'Schilders geielfchap geweeft tot Antwerpenm
jaar lyyi.

FRANS FLORUS,

ZOon van een goet Beeldhouwer van Anj.v

werpen. Hebbende tot zyn twintig jaaren

ouder zyn Vaders onderwys de konit geocf-

fent
,
ging hy naar Luyk by Lambert Lom-

bardas , en van daar naar Italien , daar hy met

uitnemende vlyt tekende die dingen , die hy na

syn fmaak vond, en boven al naar de werken

van Michcl Angelo : zynde in zyn Vaderlant

wedergekeert, verkreeg hy een groote agting

en aanzienclyke middelen , door de deugt en

het groot getal van lyn konftltukken, maar

hoewel hy een treffelyk verllanthad, en dat

hy aangenaam in den ommegang was , had hy

•iig zo overgegeven aan den wyn dat hy zya

vrinden 7.elf onverdraaglyk viel. Nograns be-

minde hy de kond oeffening niet minder. Hy
Schilderde alle dagen zeven uuren met ver-

maak en aandagt, en had dan nog tj^t genoeg

overig om zyn goede vrinden te zien. Het

fpelen was hem tegen de borft ;hy had de ge-

woonte te zeggen , de arbeit is myn leven

,

fpcl en ledigheit myn doot. Men noemdehem

in zynen tyt de Raphaël van Vlaanderen.

Hy 'ftorf in 't jaar 1570. vyftig jaaren oud

zynde.

y 4 CHHIS-
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CHRISTOFFEL SWARTS.

GEboortig van Ingolflat, was Schilder van
den Hertog van Beycren. Hy heeft tot

Iviunchen veel gefchildert, lo in Frefco als in

Ply, Sandrart fpreekt ïo voordelig van hem
als de allerbekwaamfte van zyn tyt, voorna-
mentlyk in Frefco. Hy ftorf in jaar

WILLEM K A Y,

T/'An Breda had tot Liiyk onder Lambcrt
' Lombardus benevens Frans Florus de konfl

geleert, Sandrart, na dat hy hem als een braaf
Schilder geprezen heeft, geeft hemdenlofvan
een zeer eerlyk man

,
hy vv^oonde in Antwer-

pen daar hy op een trerFelyke wyze in alles

leefde. Hy heeft een groot getal Conterfyt-
2,els gemaakt, weinig minder in kond als die

van Anthony Moor.
Op een tyt als hy het Portret van den Her-

tog van Alba Schilderde, en dat hy geveinll:

had het Spaans niet te vcrftaan, kwam een Of-
ficier van de Criminele Juditte aan den Her-
tog de Orders afvragen , rakende den Graave
van Egmont; waar op deeze antwoorde: dat

men het halsregt zónder tyt verlies moeft uit-

voeren Dit (iraf bevel gaf zulk een indruk

óp den Geeft van den Schilder, die den Adel-
dom yan 2yn lant beminde , dat hy naar huis

gek eert zynde ziek wiert-en daar aan ftorfin't

jaar \ $6%,
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HUIBERT GOLTIUS
"^Eboortig van Venlo , en te Wurtsburg,

Difcipel van Lambert Lombardus geweeft.

Hy had een zonderlinge neiging tot de Alout-

heit, en hy is het die zulke groote en fclioone:

Boeken van de Medailjes heeft in 't ligt gege-

ven. Weinige dingen zyn van hem gefchil-

dert. De kwaataardicie itnborft van zyn twe«

de Vrouw heeft hem doen itervcn van hart-

zeer.

PIETER EN FRANS POURBUS

VAder en Zoon , de eerfte geboortig van

Gouda en de laatlle van Brugge , hebben

beide de Kerken in hunne geboorte plaatflen

met groote Tafereeien verrykt, dewelke te-

genwoordig nog getuigen zyn van hunne be-

kwaamheit in de konft. Frans, na dat hy by

zyn Vader geleert had,wiert ook Difcipel van

Frans Florus,dien hy te boven ging indeken-

nifle van 't Schilderen , Frans is ook beeter

Meefter als zyn Vader geweeft, men ziet fra-

je Conterfeitzels van zyn hant op het Stadthuis

van Parys, 4e Vader isgeftorvenin'tjaari583.

en de zoon in 't jaar 1612.

DIRK BARENTSZ
VAN Amsterdam, was de zoon van

een üegt Schilder,-maar de beminde Difci-

pel van Titiaan, by den welken hy langen tyt

woonden, opgevoet, is

heeft
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heeft ingewoont en wiens Portret hy gemaakt
heeft, dat zedert in Amftcrdam te zien wasby
Pieter Ifaacze Schilder, op zyn wederkomil
nam hy zyn woonplaats iri deze rtadt, alwaar
ny kondige dingen heeft gefchildert, en is al-
daar geitorven iiï't jaar 1582. inden ouderdom
van agtënveertig jaren.

HANS BOL,
T7"An Mechelen, gebooren in 't jaar

_
* was een goet Meefter

,
hy heeft doorgaans

in 't klein gefchildert, zo inOly, Miniatuur,
als in Lymverv. Hy was twee jaren tot Hei-
delberg Schilderende voor den Keurvorït van
de Palts, van daar tot Bergen in Hencgouw,
en eiiidelyk tot Amfterdam, daar hy gekor-
ven is in 't jaar if93. oud negcnënvyftig jaa-
ren , Goltzius heeft het Graffchrift van Bol in

koper gefneden , daar hy het Afbceldzel van
dezen Schilder by gemaakt heeft, Jacob en
Roeland Sayery zyn Difcipclen van hem ge-
weeft.

MARTEN HEEMSKERK,
"pEn boere zoon van het dorp Heemskerk in
•tHHollant, fcheen zo dom en plomp aan den
Meefter by den welken men hem tot Haarlem
beftelt hadde, dat hy hem weder naar Heems-
kerk te rug zond by zyn Vader

, eenigen tyt daar
na , door zyn konftgeeft genoopt, geraakte hy by
een ander Meefter daar hy door zyn opmer-
king beeter vorderde, 't was in der daad een
vrugt van den natyt.
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Vervolgens begaf hy zig onder het onderwys

via Schorel, daar hy van had horen fprekcn ,

2yn Geett allengskens opgeheldert zo wiert hy

een zuiver en vaardig Schilder en overvloedig

in het Inventeren, hy vertrok naar Romen daar

hy niet méér als dne jaren verbleet, tegens het

voornemen dat hy gemaakt had om daar veel

langer tyts door te brengen, ten waare hyniet

was tredrongen geweell dv.or eenig toeval , dat

hem "nootzaakte te vertrekken. Hy keerdq

dan naar Nederlant en zette zig tot Haarlem

neêr daar hy zyn leven heeft doorgebragt , het

meerendeel van zyne werken ziet men in Prm-

tcn, en Vafari, die hen by naar alle in 't be-

zonder befchryft ,
fpreekt daar van met lof,

en zegt dat Michel Angelo luft had eene vau

die, welke hy naar zyn fmaak vond om de-

zelve met Couleuren te Schilderen. Hetfchynt

cgter uit deze Printen , dat Heemskerk geene

kennis van 't ligt en bruin heeft gehad, en dat

zyn manier van tekenen droog is. Hy is over-

leeden in 't jaar m-^- oud zesenzeventig jaa-

ren.

KAREL VERMANDER,

WAs edel gebooren op een Adelyk Land-

goet in Vlaanderen genaamt Meulebrac,

daar zyn Vader heer van was ; die hem wel

opvoeden, en in de goede letteren onderwy-

zen deed, maar dewyl zyn zoon een groote gene-

genheit tot de Schilderkonft liet blyken wiert

hy om de konft te leeren by Lucas de Heer

beftelt, beroemt Schilder indien tyt, daar na

fcv Pieter Ulerik, daar hy verfcheide (tukken
' van
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van de Heillige Gefchiedenifren Schilderde-
Hy oeffende zig ten zeiven ryt in het opftellea
van Comedien ; want de Digtkond was ook
e,ene van zyn begaaftheden.

. Zesentwintig ia-
ren oud zynde ging hy naar Romen, drieja-
ren_ daar hebbende doorgebragt, trok hy naar
Duitslant

, en hulp tot Weenen de Triomf
bogen maken, opgeregt tot de inhaling van den
Keizer Rudolphus

: vervolgens kwam hy we-
derom tot Mculebrac zyn Vaderlant.
De Oorlogen omdeReligie,die thans vermeer-

derden, droo^^en hem om tot Corrryk ziff te
bergen metter woon, daar hy (lukken voorde
Kerk, mzonderheit in de Sant Catharinu Schil-
derde.

Wanneer hy eens naar zvn Landgoet Meu-
Jebrac keerde, wiert hy berooft en naakt uit-
gefchut. Zig ziende tot dit uitterfte gebragt
begaf hy zig op een Vaartuig dat hem naa^
Haarlem voerde, daar hy zig neêrfloeg om in
de Digt- en Schilderkonft zyn Geeft te verlufti-
gen. Hy tekende onder andere de Hiftorie
van het Lyden J. C. dat eene genaamtde Geyn

n l^f} ^^''^^St heeft. Hy regte in de zelve
Itadt Haarlem een Academie op, metGoltius
en Meefter Cornelis tot oeffeninge van dejon-
ge Schilders om naar het leven te tekenen
Zyn werken zo in Poëzy als Profe zyn zo
Jiienigvuldig, dat het te lang zoude zyn die
alhier op te halen. Behalven een verhandelinff
van de Schilderkonft , heeft hy het leven der
NederlantfTe Schilders in 't ligt gegeven. De
pnkunde van een Geneesheer was oorzaak van
?yn doot in 't jaar i6o7» in den ouderdom van
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agtcnvyfcig jaren. Hy wiert tot Amfterdam

iii de Oude keik begraven.

Hy had een toon ook Karei genaamt, die

den Geeft , imborft en wetenfchap van zyn Va-

der geërft had. De Koning van- Denemarken

trok hem naar Coppenhagen, daar hy altoos

in de agting van een verftandig man gebleven

is.

MARTEN DE VOS

VAn Antwerpen , heeft geheel Italien door-

reift. Hy was net in zyn tekening, en Ire-

venteerde ïonder moeite : maar men vind niets

ongemeens in 7.yne werken ;
ly 2yn egter in

groot getalle, en 't meefte gedeelte gefneden

2iet men in Print, 't Is naar xyn tekeningen

dat de Sadelers de Heremiten hebben getiie-

den. Hy heeft ook tekeningen van het leven van

J. C. gemaakt , die in het koper gebragtzyn voor

de Euangelien vanNatalis. Hy was heel zwaar

lyvig, en is in hoogen ouderdom geftorven m
't jaar 1604.

JAN STRADANUS
GEbooren te Brugge in *t jaar I5'27.vanhét

vermaarde geflagt der Stfadanen , die na

dedootvan Karei den derden,GraavevanV laan-

deren , dien xy als een Tyran deden vermoor-

den in de kerk van St. Donaes van Brugge,

by naar geheel gedempt, of ten minften gints

cn herwaarts verftrooit wierden. De Schilder

daar wy van fpreken naar ItaÜen gereift zyn-

de, ftelde zig neder tot Florencen, daar hy
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Veel werken in Frefco Schilderde en in Oly
voor den Groot Hertog. Vafari liet hem Schil-
deren aan de ftukken die in de kamer van de-
zen Vorlt Honden geplaatrt te worden. Hy
tekenden heel wel de Paarden, cn zynluüwas
om Jagten te Schilderen. Hy overleed in 't

jaar 1604. oud vierenzeventig jaren. Tem-
pefla is 2yn Difcipel gewcelL

BARTHOLOMEUS SPRANGER

/^Ebooren in 't jaar \^^6. was een Koop-
^mans zoon van Antwerpen, leerde by
verfcheide Meefters de beginzels van dckonlt,
en begaf zig naar Romen, daar hy in dienlt
geraakte byden CardinaalFarnefe. DeezeCar-
dinaal hem in zyn befcherming genomen heb-
bende

, bragt hem by Paus Pius den V . d e hem
in 't Belvidere te, werk ftelde, daar Spranger
een Tafereel van 't laatfte Oordeel Schilderde
m agtendertig maanden tyts, dit ftnk is tegen-
woordig nog boven de Grafdede van dezen
Paus. Terwyle dat hy hier mede bezig was
jeide Vafari aan den Paus, dat al wat deze
^pranger uitvoerde 20 veel tyt verlies was 't

2y dat de nyt hem dus deed fpreeken, of dat
de manier van Sprahger hem mishaagde dat
tvaarfchynelyker is ; want het is te verwonde-
ren dat Spranger, die in Italien zynmanieraan
nam

, 20 tegenftrydig tegen de fchoone dingen

,

die hy voor oogen had, heeft aangewerkt, of
het zy dat hy zig heeft laten vervoeren door
het vuur van een ongeregelde inbeelding.- 't

geen lic zegge zonder egter den Gecü die in zyn

wer-
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•werken is te willen verminderen , ofdewanr-

dy die in andere delen gevonden word; wanc

ïy behaagden aan veel lieden , en boven al aan

den Paus' Die hem beval daar mede voort te

gaan, dög met dit beding, dat Spranger, ec^

dat hy de Schilderyen die hy voor 7.yn Heilig-

heit (tont te maken ondernam, alvoorens de

tekeningen zoude laten zien , om het geene

men nodig agte te verbeteren ^ dit was oorzaak

dat Gpranger zyn eerfte gedagten wat beter be-

fchaafde, hebbende tot dien tyt toe niet anders

als lugtige Schctflen gemaakt, volgende daar

in de vlugheit van zyn denkbeelden. Men
2ouwde daar op deze aanmerking konnen ma-

ken, dat het den aart der tekening niet is ge-

w^eeft die den Paus heeft behaagt, niet méér

als aan dc Schilders van Rom,en , die egter de

Schiideryen van Spranger goetkeurdcn, daar

moet dan by gevolg iets anders in de manier

t'an dezen Schilder geweeltzyn, het welke aan'

Vafari onbekent zynde, niet heeft naargelateii

ïyn uitwerkingen te doen op de oogen vaiï

de zulke die niet voor ingenomen vvaaren, 't

geen de agtbaarheit van dezen konftenaar (taande

liield.

Spranger , na dat hy een menigte van ftuk-

fcen in verfcheide plaatlFen van Romen gefchil-

dert had , wierd door Joan de Bologne, Beeld-

houwer van den Hertog van Florencen, gc-

ïonden aan den Keizer Maximiliaandenll. die

aan hem naar een bekwaam Schilder haddoeiT

Vraagen, Spranger maakte voor dezen Keizer,

en voor Rudolphus die hem opvolgde, een

groot getal Schiideryen zo te Weenen als te
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De liefde des Vadcrlants deed hem een rei-
ie doen naar de fteden van de Nederlanden

,

naar een afweexen van ïevenëndartig juaren

;

na dat hy daar niet groote eere was ontfan-
gen en onthaalt, keerde hy viredcr naar Praai^,
daar hy zyn woonplaats genomen had, enls
aldaar in een hoogen ouderdom geftorven.

HENRIK GÖLTIUS,
r^Oon van Jan Goltius, Glas-fchilder ,isge-
^booren in 't jaar if fS. in een iledeken in
't Hertogdom Gulik, Mulbracht genaamt, hy
leerde zyn konft tot Haarlem en begaf 7.ig in
het Huuwelyk met een weduwe , die een zoon
had Matham genaamt, aan wien Goltins het
Plaatfnyden leerde, de ongeneugten door
eenige huifzelyke zaken veroorzaakt, bragten
hem tot een Teering en bloetfpouwing

,
'die,

na dat hy drie jaren zonder eenig hulpmiddel
gekwynt hadde, hem deed als door wanhoop
befluiten om naar Italien te reizen. Zyn
vrinden

, die zyn voornemen vreemd vonden

,

tragtten hem op alle manieren te ontraden
hem voor ©ogen ftellende het gevaar daar hy
10 een zwak lighaam als het zyne was aan
bloot ftelde. Hy antwoorde hen dat hy liever
beminde al leerende te (k-rven, als zo kwy-
nende te leeven in zyn Landt.
Hy reisde door de voornaamfte fteden van

Duitsland
, hy bezogt de Schilders en Lief-

hebbers; en willende niet bekent wezen, liet

hy zyn knegt voor Meefter fpelen ; in wienè
dienft hy lig geliet te zyn om voor hcni te

Schil'
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Schilderen Door dit middel had hy het ver-

maak van te hoeren wat de een en de an-

der al van lyn werken oordeelden ïonder hem
te kennen, deze vermomming, de oefFening

in het reizen, en de vcrfcheide veranderingen

van lugt en L-anden daar hy door trok verati-

derden zodanig de gefteltenis van zyn Geeft,

ien lighaam, dat hy zig verloft vond van al zyn

kwalen, en dat hy zyn eerfte gezontheit we-
derom kreeg.

Hy tekende oneindig veel dingen in Romen

,

tot Napels , zo naar het Antiek als haar Ra-

phaël, Polidoor, en naar andere grooteMee-

fters. Hy heeft weinige werken gefchildert;

zyn kwaal wedergekomen ,
genas hy door

inelk uit Vrouwe borften op den raad derGe-

neesmeellers
,
zy raden hem ook weder te ke-

ren naar de lugt daar hy gebooren Was. Hy
kwam dan wedei: tot Haarlem, daar hy ver-

ïcheidc dingen op verfchillende manieren in

koper fneed ; eindelyk zig een bezondere han-

deling eigen gemaakt hebbende, gaf hy me-
nigte van fchoone Printen aan den dag, naai-

de tekeningen die hy uit Italièn mede gebragt

hadde.

. Meri kan uit de Printen die van zyn eigen

vinding zyn oordeelen , dat zyn fmaak Van te-

kene» niet veel overeenkomft hadde met de

Natuur, en dat zyn manier iets had van hét

wilde: maar hy heeft zyn Graveer yzer weten

te voeren , met zulk een vaftehandeneenlug-

lighcit die onvergelykelyk is. Hy is tot Haar-

lem goftorven in 't jaar 1617. oud negehè'nvj/f-

tig' jaren.

2 HANi
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HANS vAn aken

/i Ldus genaamt , om dat zyn Vader van'

-^Aken was, want hem aangaande, hy was
tot Geulen gebooren in 't jaar 'ij-fó. naar dat

hy eenigen tyt by Sprangerhaddcgeleert, gin^;

hy lyn konfl oefFenen in de voornaamfte fte-

den van Italien, van daar keerde hy weder na
Uuitslant

, alwaar dc Keizer Rudolphus gene-
genheit voor hem kreeg, hem weder zendende
naar Romen , om de Antieken te tekenen.
Men moet zig niet verwonderen dat deze Vorft
2ig zo veel aan de konftenaars lief gelegen zyn,
om hen door beloningen aan te moedigen, de
iulke namentlyk daar hy Geeft en vernuft in

'zag, want hy beminde hartelyk de goede kon-
ften, en verftont dezelve zeer wel. Hans van
Aken maakte naar zyn wederkomft veel kond
ftukken voor den Keizer, die wel veel lof-

waardig zyn en hem voor den beften van zyn tyt

deden doorgaan. Zyn verftant bragt hem in

groot aanïien by dezen Vorft: maar hy bedien-

de zig van zyn vermogen, niet als omver-
fcheide Perzonen van verdien üe te verpligten.

Hy is gefl-orven aan het Keizerlyke Hof, mei
eerè en Rykdom opgehoopt.

TTAn Bern, wiert door den Keizer Rudol-
^ phus met Hans van Aken, Spranger, Hoef-
nagel, Breugcl, Roeland Savary, Jan en Gil-

lis Sadeler en eeuige anderen op een tyt aan 't

Schil-

JOSEP HEYNS
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Schilderen en Graveeren gehouwden, maar

Heyns wicrt door den Keizer naar 1taliën ge-

ïonden, niet alleen om de fchoonfte Antieke

Beelden maar ook de belle Schilderyen naartc

tekenen ,de gelukkige uiiOag van xyn reis trok

een zonderlingegcnegenheit van dezen
Vorft tot

hemwaarts. Liy heeft veel voor _
den Keaer

gefchildert , het meeftc gedeelte is in koper ge^

fncden door de Sadelers, door Lucas Kihaan ,

cn Ifak Meyer van Frankfort, hy is tot Praag

gellorven 7 eer beklaagt van de eerlyke lieden

»

om dat hy zelfs een zeer eerlyk man was ge-

weeft, hy heeft een Zoon gehad dat ook eea

Schilder was.

^MATTHEUS en FAULUS BRIL.

Broeders

"trAn Antwerpen hebben goede Landfchap

V Schilders gewecft , en gezigten en plaats-

ten naauwkeurig afgebeelt. Mattheus Schil-

derde alreeds in 't Vaticaan ,
wanneer zyn

broeder Paulus hem aldaar kwam vinden:

veel hebbenze in Frefco gefchildert, Mattheus

ftorfin 'tjuar 1^84. en T>aulus den jongft ge-

boornen ^6^^, deeze heeft veel Schilderyen na-

gelaten, die tegenwoordig in alle de C.abinet-

ten van de Liefhebbers verfpreid en in groote

agting zyn.

CORNELIS CORNELISZ,

An Haarlem, ïoon van PieterComc-

lifz. een goet Meefter in zyn tyt, is gebo-
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ren in 't jaar t ^6i. en fchoon dat hy nooit 'm
Italien is gcweeft, heeft hy e^terfraaiie dingen
gefchildert en goede Difcipelen aangekweekt

,

hy heeft met Karei van Mander, in Haarlem
een Schilder Academie opgercgt in 't jaar

ADAM VAN OORt
t/'An Antwerpen, zoon van Lambcrt van

Üort wiens Diibipel hy ook geweeU is,

Schilderde in 't groot, en was in zyn tyt in
aanzien , de geduurige bezigheit die men hem
gaf, belette hem uit zyn Lant te gaan. Hv
was de eerfteMeeaer van Rubens, en overleed'
tot Antwerpen oud vierëntagtig jaren, in 't jaar
1641.

OTHO VENIUS
"tJoLLANDER, uit ccH aanïienclyk gé-

-"-nagt van de ftadt Leyden
, gebooren in 't

jaar \ss(>- wiért door zyn Ouders in de goede
letteren opgetrokken. En leerde in den zeiven
tyt de tekenkonü van IPaak Nicolaafz. den
ouderdom van vyftien jaren bereikt hebbende
wiert hy gedrongen door de Nederlantfle be-
roerte om zig naar Luyk te begeven , daar hy
2,ig neérfloeg en zyn Studiën volvoerde, hy
gaf hier proeven van zyn Doorlugtig ver-
flant.

Hy wiert inzonderheit bekent by den Cardi

-

naai van Groosbeek , die hem brieven van
voorfchryving gaf om naar Romen te gaan-^
alwaar hy ten huize van den Cardinaal Mad^ii-

ci©
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cio ontfangen wiert, xyn overvliegent vernuft

bccraf tK^ tot het onderzoek der Philotophien

,

omhelsde de Poëzy, de \ Wiskoull en het Schil-
1 Ma.

deren. Hy maakte groote yoortgangjn de;e- thema-

kenkonft onder het onderwys van t rederico

Zucharo en door het naarvolgen van fcho.one

voorbeelden ,
by het welke hy een uitmunten-

de kenniire van het ligt en bruin voegde. Dier-

halven wierd hy in Italien voot een man gc-

houwden , die Üniverzecl was en de verltan-

di'^fte van lyn tyt. Venius verbleet ïeven ja-

ren tot Romen ,
geduurcnde dezelve zag men

tretfelyke dingen van zyn Pinceel tcvoorlchyn

komen, van daar vertrok hy naar Duitslant,

en geraakte in dienft van den Keizer ,
en ver-

volgens by den Hertog van B.eyeren, en den

Keurvorft van Geulen : maar al de voordelen

die hem aan deze vreemde Hooven aangebo-

den wierden waren niet bekwaam om hem

daar langer op te bouwden, hy ging zyn diend

aanbieden aan den Prins van Parma, die als

doen het bewint over de Nederlanden hadde

,

en Schilderde zyn Afbeeldzel van het hooft

tot de voeten gewapent met zodanig een uit-

fjag dat het de agting beveiligde, die men al-

reeds van zyn vermogen in de konft had opge-

vat. Na de doot van den Prins van Parma,

uam Venius zyn verblyf tot Antwerpen, daar

hy veel uitnemende werken Schilderde , die

nog heden in de voornaamfte Kerken der ftadt

te zien zyn. Eenigen tyt daar na , als den Aarts-

Hertog Albertus, den Prins van Parma in 't

bellier der Nederlanden was oTpgevolgt, ont-

bood deeze hem naar Brulfel en gaf aan hem

het opziet van de Mu»t , onder deze belem-" Z 3
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merende beï^gheden liet Vcnius niet naar het
Pinceel te voeren, hy Schilderde in 't groot de
Afbeeldiels van den Aarts Hertog eu de In-

fante Ifabella,die aan Jacob, Koning van groot
Brittanje, gezonden -yvierden, en om t)n ge-
leertheit 20 wel als 'z.yri Pinceel te doen gel-

den, gaf hy verfcheide werkeri in het ligt die

hy met figuuren van zyn tekenkond verrykte,

de zulke die my bekent 2yn en waar in veel

konft en bevalligheit gevonden wort : zyn dé
Zinnebeelden van Horatius, het leven van
Thomas Aqninas, cn de Zinnebeelden van de
Liefde. Venius droeg die van de waereldfe
op aan delnfantelGibeïIa, diehemverpligte om
een diergelyke op te (kil en van de Goddel yke
liefde. De Koning Lodevpyk den XIII. liet

hem fchoone aianbiedingen doen om hem te

trekken, maar hy kon nooit belluiten om zyn
lant nog den dienfi van zyn Piins te verlaten.

Hy is de eerfte zedert Polidoor de Caravagio
geweeft, die de gronden geicgt heeft tot een'

klaare kennis van het ligt en bruin dat Rubens
heeft voltooit en over de Nederlanden gemeen
gemaakt. Hy overleed tot Bruffcl in 't jaar

1634 in den ouderdom van agtè'nzeventig ja-

ren. Hy had twee broeders, Gil bert die Plaat-

fnyder en Pieter die Schilder was. Hy heeft

ook de Glorie gehad van in zyn konlldenvcr^
inaarde Rubens op te trekken.

HANS ROTHENHAMER

IS tot Munchen geboren in 't jaar 1^6^. hy
leerde by zyn Vader de beginzelen der Schil-

dcrkonlt, maar het was in Italien dat hy zyri

ma-
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manier naar de werken van Tintoret, wiens

Diicipcl hy wiert, hervormde. Hy Schilderde

in Frefco ett in Oly , Inventeerde gemakke-

lyk en aangenaam. Hy heeft in F^-efco veel

huizen gefchiidert zo te Munchen als in Augs-

burg ,die nog de blyken van ïyn bekwaamheit

in de kond doen zien. Rothenhamer won
yeel door lyn werken : maar om dat hy ry-

kelyk verteerde is hy arm geÜorven.

PIETER CORNELISZ. DE RYK.

VAn de ftadt Delft heeft zodanig de manier

van Bafian gevolgt, dat hy daar door dik-

wils heeft bedroogen

.

PIETER PAULO RUBENS.

Die men eeniger wyze de eere van de Schil?

derkonft mag noemen , was oorfpronke-

lyk van Antwerpen, alwaar zyn Vader joan

Rubens , van Edel geflagt , het ampt van Raads-

heer beklede , wanneer de Inlandfe beroertq

hem noodzaakte zyn Vaderlant tc verlaten,

en de wyk naar Geulen te nemen, 't Was in

deze laatlk ftadt en in den jaareiH?- datPic-

ter Paulus Rubens gcbooren wiert. De zorg-

yuldigheit van zyn ouders over zyn opvoeding ,

en de vaardighcit van zyn vernuft maakten al-

le de zwaarfte dingen ligt die men hem wilden

doen Icercn ; der maatc dat men hem aanzag

als ccn waardig opvolger tot het ampt van zyn

Vader. Maar hy had zyn verkiezing toteenig

beroep nog niet bepaalt, wanneer zyns Vader;

pyerlvden en het gerugt der wapenen wat ver-

Z 4 dwe
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dwenen ïyn huisgezin en Perzoon zig weder-om naar Antwerpen begaf. Hier zeitede hy
7yn Itudien voort in de geleertheit en talen : en
by tuflen tyden

, oeffende hy zig met vermaak
in de tekenkonlt, zig door de Namur tot dc-

oeffening geport voelende, die alreeds diepe
wortelen in zyn Geed gefchooten had, en de
geweldige genegenheit die hy betuigde tot de
öchilderkonft te hebben, deed zyn moeder be
lluiten om tc gedogen dat hy by Adam van
Uort mogt leeren tekenen, die als doen een
öchildervan aanzien was: maar nadathyda^^r
Jang genoeg gcweeft had om te begrypen dat
iyii vernuft meerder voedzel verdik, verliet
hy dezen Meeüer en hegte zig t'eenemaal aan
ütho Venius.

Deeze was niet alleen een goet Schilder , maar
een treffelyk verftant ; die zyii konft door grond-
regelen begreep, en in bondige geleertheit ge-
oeffent. Alle deze hoedanigheden maakren
zulk een naauwc verbintenis tuflen denM eefter
en den Difcipel

, dat Rubens
, die in het eerfle

geen ander voornemen had als om in de konft
alleen tot zyn vermaak zig te laten ondervvy-
2en, eenflags daar toe overviel van den anderen
kant ook gedrongen door de fchaadehem door
de oorlogen aangedaan.
De gemakkelykheit die hy vond in 't lee-

ren, en zyn gefladigen arbeid, hem in korren
tyt met zyn Meefler gelyk geflelt hebbende
oordeelde hy dat heui niets méér overig was
als te reizen om zyn voordeel uit fchoonc din-
gen te trekken. Hy floeg dan op wegnaar V^e-
netien, alwaar hy uit de School van Titiaan

da
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dit vafte gronden leide die het Colorict be-

treffen

-

't Was in deze (tadt, dat hy vrientfchap

maakte met een Edelman van den Hertog van

Mantua, deeze ftelde hem van w^eegens zyn

Me^-fter voor, om zig in dienft van dezen Prin$

te begeven in dezelfde hoedanigheit van Edel-

man. De uitmuntende Schilderwerken die

tot Mantua zyn, van de welke Rubens hadde

hooren fpreeken , waaren de eenige bewee-

gende oorzaak die heni inwikkelde om dccze

aanbieding te omhelzen. Hy trok tot zig eea

byzondre guntl en agting van den Hertog; en

na dat hy hier vlytig naar de werken van Julio

Roniaan gelludeert hadde, vertrok hy naar

Komen, daar hy niet de uitterfte opmerking

alles onderzogt wat tot zyn kond vereiftwiert.

Hy bediende zig voordelig van de dingen die

haar zyn fmaak w^aaren ; dan eens hen Copy-
perende, dan zyn aanmerkingen daar over in

gefchrift ftellende, dat doorgaans verzeilende

met een lugtig getekende Pentrek, dragende

tot dien einde altoos Papier by zig. Geduu-
rcnde deze oeffcning Schilderde hy hetOutaar-

ftuk in de Kerk van 't Heillig kruis, en in de

Nieuwe Kerk van de Paters van 't Orato-

rium.
Zeven jaren bragt hy in zyn konftoeffenin^

door in Italien, als wanneer hy tyding kreeg

dat zyn Moeder gevaarlyk ziek was. Dit nieuws

nootzaakte hem naar Antwerpen te keeren ; en

alhoewel hy te poft reisde vond hy zyn Moe-
der op zyn aankomft al overleden . waarom
hy oordeelde tot het Huwelyk verpHgt te zyn,

Hy trouwde Catharinc dc Brentes , met dewel-
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ke hy vier jaren leefde. Hy droeg haar uitnc-
mende liefde toe, en omeenig hulpmiddel voor
de ünert (door haar doot aan hem veroorzaakt)
te vinden

, verliet hy Antwerpen voor eenic^tii
tyt, en deed een reisje naar Hollant; dSor
atrecht paffeerende bezogt hy Honthorft
daar hy veel agting voor had , Sandrart die als
Difcipel by dezen Schilder mwoonde, verzel-
de Rubens in alle de fteden van Hollant; en
zegt dat onderweege Rubens (fpreekende van
de Schildervi^erken , die hy in zyn reis gezien
had) inzonderheit prees de manier van Schilde-
ren van Honthorft, de Ordinantiën vaiiBlom-
maert, en de kleine ftukjes van Poelenburg
behaagde hem zodaanig

, dat hy dezen Schilder
yerzogt eenige voor hem te willen maken.
Rubens trouwde in zyn tweede HuvvelykHe-
lena Forman , die een Helena in fchooLheit
was , en voor hem een groot behulp in het
Schilderen van Vrouwe Beelden.
De vermaartheit van Rubens over geheel

Europa verbreid zynde, was 'cr niet ééne'e'nig
Schilder die niet wenüe een ftuk van zyn hand
te hebben; en dewyle hy van alle zyden krag-
tig daarom wierd aangezogt, zo liet hy na zyn
gekoleurde tekeningen, door bek waameDifci-
pelen een groot getal ftukken maken, dewel-
ke hy vervolgens met verfTe oogen hier en daar
over Schilderde, m.et een uitnemende ken-
nis, en een vaardige hand daar t'eenemaalzyii
Geeft en verftant inbrengende, waar door hy
veel geit won in weinig tyts : maar hetonder-
fcheit dat 'er was in dit zoort van ftukken ,dfe
voor de zyne gehouwden wierden, vergeleken
met de zulke die hder daad van zyn hand wa-

ren
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reu, deed 2yn agtiiig eenigxins Schipbreuk ly-

deii ; want ly waren het meerendeel ilegt gt-

ïekent, en lugtig gefchildert.

De koninginne^Mana de Medicis dikwils

aewenft bebb^ende dat Rubens de twee Gale-

fven van haar Paleis van Luxemburg Schilder-

de, zo kwam hy tot Parys om de plaatften te

iien, en om de tekeningen daar toe gereet te

maken. D'eene van deze Galerycn was ge-

fchikt voor de Hiftorie van het leeven dezer

Koninginne, en de andere voor het leven van

den Koning Henvik de IV. Rubens bcgonmct

de Hiftorie' van de Koninginne, en volvoer-

den 't' maar de doot van den Konmg die daar'

fchielvk op volgde, liet hem niet toe de His-

torie van dien^'orft te voleinden, van den

ivelke hy alreeds veel ftukken begonnen had.

i)e Koninginne, die de Schilderkonft beminde,

cn die zelfs fraai tekende ,
begeerde dat Rubens

twee ftukken van haar Hiftorie in haar tegen-

woordigheit maakte, om het vermaak te heb-

ben van hem te zien Schilderen.

In den ty t dat Rubens tot Parys was , had den

Hertog van Bucquingam gelegenheit om ken-

nis met hem te maken. Hy beproefde zyn ver-

ftant, en het zelve vervult vindende met een

doordringende kennis en oordeel, fprakhy van

ivn' Perzoön by de Infante Ifabella, die hem

tot Ambaiïadeur deed benoemen door haar

rieef Philips den IV . om in Engelant over een

Vreede te handelen, die hy vervolgens floot

tulfen Philips den IV. Koning van Spanje, en

Karei den eerften Koning van Groot Brittanjc.

Karei tot erkentenis van dezen gelukkigen uit-

Üi^p vereerde hem in 't volle Parlement met
: P.' een
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* Cor- een degen cn halsbant, beide met Düiman-
rfon. ren verrykt ter waarde van twaalf duizent

kroonen. En naar Spanjen gegaan xyndc om
rekenlchap van zyn verrigting aan Philips den I V
te doen, ontfing hy daar ook aanzienelykecre-

t Por. ichenken
, hy Schilderde daar dc f Af beeldzeis

rr-iiö, van 't huis des Konings, en Copyecrde voor
2ig zeiven eenige van Titiaan.
Het gebeurde dat terwyl Rubens iynvcrblyf

in Spanje hield
, dat Don Joau Hertog van

bragance, (die naderhant koning van Portu-
gaal wierd) welk de Schilderkonft beminde
her geruist van Rubens gehoort hebbende, aar!
eenige Heeren van zyn vrinden, dieaan het Hof
van Madrid waren , fchreef , hen biddende zo
veel te weeg te brengen dat Kubens hem kwam
bezoeken tot Villa Vizofa, de plaats daar hy
ïyn Hof hield i Rubens ondernam deeze reis
met vermaak; dog de vrienden van dezen Her-
tog verwittigden hem dat Rubens vertrokken
was met een Statelyk gevolg, zodanig dat het
hem verbaasde, en te rade wierd in aller yl een
Edelman hem tegen te zenden , om hem te
neggen

, dat de Hertog zyn Meefter , om een
gewigtige oorzaak was genootzaakt gewecftte
vertrekken, heni biddende niet verder te gaan
en een gefchenk van vyftig Piftolen aan te ne-
men, om hem fchadeloos te bouwden van de
onkoften die hy op den weg gemaakt hadde.
Kubens weigerde de vyftig Filtolen, en ant"
woorde^dat hy die kleine hulp niet nodig had,
dat hy 'er twee duizent met zig bragt die hy
voornemens was geweeft in dim tyt' van vyf-
tien dagen te verteeren

, welke hy gedagt had
aan 't Hof van den Hertog te vertoeven.

Ru-
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Rubens naar Nederlant gekeert zynde, be-

klccdc daar het ampt van Secretaris van Staat,

daar hem de koning van Spanjen mede voor-

'L cxi had ; maar hy verliet daarom het Schilde-

t:n niet, xyn groote Geeft was lo vi^el be-

kv7aam tot het' een als het ander. Eindelyk,

overladen met Rykdommen en Eere,^ over-

leed hy tot Antwerpen in 't jaar 1640. in den

ouderdom van drieënzeftig jaaren. Hy heeft

twee zoonen uit lyn tweede Huwelyk naar ge-

laten, en hy verkreeg de opvolging van het

ampt van Secretaris van de Staaten voor den

oiidftcn.

Hy was van een ïagtmoedige en liefdadige

Natuur, van een overviiegent vernuft, en een

verheven Geeft, dien hy gekweekt had door

vcele Wetenfchappen. Door zyn heuffen oni-

megarig en ohbefproken xeden verkreeg hy dc

vrintfchap en agiing van Perzonen van aanzien.

Hy verftont zes Talen, en diende zig van de

Latynfe om aan de Geleerden te fchryven, en

iyn waarnemingen aangaande de Schilderkonft

in gefchnït te ftellen.

Nooit heeft eenig Schilder, zo veele nog

zulke groote v/erken gemaakt als Rubens : de

Palaizen der Vorden , en de kerken van Bra-

bant en Vlaanderen geven daar goede blyken

van. Het is bezwaarlyk te oordelen waar dat

do- befte ftukken gevonden worden. Geheel

Europa bewaart de onderpanden vanzynkonft

en groot verftant; het fchynt egter dat de fte-

den Antwerpen en Parysopdeallerduurbaarfte

Schilderwerken van Rubens roemen konnen
;

de fnedigfte Liefhebbers, en de geoeffenftc

Schilders die deieive met de uitterfte opmer-
king
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king onderzoeken, xulllen genoegzaam over-
reed 2yn dat Rubens niet alleen liet Schilderen
tot een hoogen trap heeft opgevoert, maar dat
hy een weg heeft geopent die gemakkelyk tot
de Volmaaktheit van deze konft geleid.

Rubens heeft een menigte van goede Difci-
pelen gehad; gelyk als , David Teniers, van
X)yk, Jordaans, Soutman, Diepenbeek , van
Tulden, van Mol, van Hoek, ErafmusQuil-
linus

, en verfcheide anderen : maar onder al die
geene die de konft by hem geleert hebben, die
2,ig van de andere heeft onderfcheiden , endaaf
hy de meefte eer van heeft gehad , dat is van
Dyk.

Rubens had in den beginne zig voorgelielt

öm den aart van Schilderen van Michel An-
gelo de Caravaggio te volgen , maar dezelve
al te arbeidzaam vindende, maakte hy zig een
manier eigen die voortvarender en metzynim-
borft meer overeenkomende was.
Een * Goudzoekend Schilder Brendel ge-

naamt, by hem komende, vraagde of hy met
hem wilde aanfpanneri tot het groote werk dat

hy ondernomen had, daar by voegende dat hy
7,elfs te weinig van middelen voorzien was om
het uit te voeren hem verders verzekerende
daar door een ongemeenen Rykdom zonder
inoeite te zullen verkrygen. Waar op Rubens
hem te gemoet voerde dat hy twintig jaren te

laat kwam, want ik zelfs zeide Rubens hebbe
den Philofophizen fteen door het middel van
myn Pincelen en Verwen gevonden.

Een Schilder van Antwerpen Janfon ge»

naamt, een goet Mccfter, maar dieeenluycii

ongeregelt leven leide, zig beklagende van zyn
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tt^enfpoet en nydig over de Fortuin van Ru^K Vgde uit, en fteldevoor dat^^

dor van hen een ftuk ïoude Schilderen, eii

dat zeekere konüvcrftandigcn daar over_ oor-

delen 70ude welke het befte bevonden wiert.

Rubens , ronder de uitdaging aan te nemen

antwoorde hem koelmoedig, dat hy hem ge>

v/illi- week , dat wat ïig xelts aanguighy geen

ande? doelwit beoogde als om het xyne hoe

langer hoe beter te maken; dat hy aan hem

rade ïyn beft ook te doen lo veel als hy kon-^

de, en dat als dan* het gemeen regtmatigïoa-

de oordelen.

Aanmerkingen over de werken mn Ru^

hens.

HEt is uit de Werken van Rubens ligt tc

oordelen, dat ïyn verftant van denaller-

eerrten rang was : verliert door een diep geltu-

deerde geleertheit in alle zoortc van Letter-

kunde, door een naauwkeurig onderzoek der

dingen zyn konft betreffende, en een geduuri-

ge aanhouwdende oeffening, daarom zyn de

Inventien van deze grooten man lo vernuftig,

en met al de omftandigheden vergêxelt die aan

een onderwerp haar waarde en luider kunnen

byzetten: hy heeft van alles gefchildert, en

veelmalen het zelfde, maar zeer onderfchei-

dentlyk van vinding, geen Schilder heeft de

ylllegorife of verbloemde en Zinnebeeldige dm-

^en' geleerder nog duidelyker behandelt als

Rubens , en dewyle de Allegorie een flag van-

faal is, en- by gevolge dat dezelve door 't ge-

bruik
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bruik moet bekragtigt en van verfcheide ver*
ftaan vv^ordcn , derhalven heeft hy in zyn ür-

- dinantien Zinnebeelden ingevoert , die dc Ge-
denkpenningen en andere overblyfzels van de
Aloudheit gemeen gemaakt hebben , ten min-
ften onder de Geletterden. En indien dceze
Schilder de dingen die hy in zyu Ordinantiën
bragt verftandig van vinding maakte, het ont-
brak hem aan de konft niet, om dezelve zo
voordelig te plaatflen, dat niet alleen ieder
voorwerp in 't byzonder het gezigt bekoorde
maar dat ook ieder deel het zyne toebragt tot
den welÜanfvan 't geheel.

Alhoewel dat Rubens zeven jaren in Itallen
heeft gefleten , dat hy een over groote verza-
meling gemaakt heeft, van Gedenkpenningen

,

Beelden, en ingefnede GeÜeentens; dat hy
heeft overwogen, gekent, en geprezen de
fchöonheit van het Antiek

, gelyk te zien is in
het egte Handfchrift van dezen Meefler't welk
ik hebbe, nogtans zyn cerUe onderwyzing en
het leven dat hy verkoos naar zyn Landaard

,

daar hy zig van bediende, hebben hem in weer-
wil van zig zelfs in den aart der Neêrlanders
doen vallen, en hem dikwils tot een flegte ver-
kiezing gebragt , die de regelmatigheit vanzyii
tekenkonft benadeelt. Maar indien men ge-
lyk regt is deze zwakheit berispt daar men de-
zelve ontmoet, alzo wel als zommige krom-
bogtige omtrekken, en zamenvoegingen der
leden, evenwel zullen verligte Perzonen moe-
ten toe (taan, dat wel verre daar van daan dat
hy onkundig in de tekenkoiift zoude geweeft
zyn, hy in tegendeel

, in zyne werken in hét
algemeen genomen , veel oordeel hier in hccfr

dóen
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«loen uitfchynen. Men ziet een Tafereel va^
lyn hand iii de (lad Gent, verbeeldende den
val der verdoemden , daar meêr dan tweehon-
dert figuuren in lyn , die met groote zeeker-

heit, en naar den g^oeden aart getekent 2yn.
Daar uit is te oordelen dat de milïlagen die Ru-
bens begaan heeft tegen de Tekenkonft, uit

de vlugheit in zyn Schilderen voortgekomen

Wy hebben in Parys veel Schilderyen van
Rubens , en boven al in de Galery van 't Pa-
leis van Luxemburg. Daar wys ik de onver-
fchillige Regters naar toe, en zy zullen hier

ten minften in de Goden en voornaamfle figu-

ren hun genoegen over deeze ftofte kunnen

x

vinden.

Hy heeft zyn voorwerpen met veel kragtcn
* nadriik verbeelt, veel grootsheit en edelheit

daar in gebragt. Zyn byzondere f uitdrukkin- JexpSs-
gen zyn eigen aan de zaak, daar en zyn 'er genen fion*.

die den aanfchouwer niet aandoen ofinnec-
men , en men zal 'er hier en daar eenige vin-
den die zelfs tot de verheventheit fteigeren.

Zyn Poftuurenzyneenvouwdigen natuurlyk^
zonder kouwt te zyn (als men zegt) ^ tegen- tcon.
Heilig en levendig $ zonder de maat te buiten traftéw.

te gaan en verïnderlyk met een voorzigtiec * ^^"^

fchikking. ^ ^
f"8«»-

De optooizels van zyn figuurenzyn van den
goeden fmaak, de kleederen mctkonftgefchikt,
op verfcheide manieren verandert en behoor-
lyk, naar de hoedanigheit van de ^ kunne

j.

den ouderdom en de waardigheit van de Per- séxi
ionen, de plooijen zyn groot , wei geplaatft

"

Aa en
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cn geven het naakt (dat daar onder fchuiU)

ronder gemaaklheit te kennen.

Zyn Landfchappen ïyn gefchildert met de-

zelfde kennis als zyn figuuren, wanneer hy

voorgronden heeft willen verbeeldeiT nit der

Natuurc dor en onaangenaam als die van Neér-

lant zyn, zo heeft hy dezelve behaaglyk ge-

maakt door de konftgreep van 't ligt en bruin
j

»Accl-
^'^^'^ ^'^^^ gebragte * toevalligheden,

4cns. de gedaante zyner boomen zyn niet fierlyk ge-

tekent, nog zo waardig 'geüoetft als die 'van

Titiaan, maar volgens den aart van zya

Land.
Zyn ArchitedüLir is zwaar en helt veel naar

tUcttr
Gottiekze , hy heeft dikwils f vryhedcn

pc^
" aan zig genomen, dog zy zyn niet ftotende

maar voordelig en verüandig.

Alles wat afhankelyk is van het Coloriet is

verwonderlyk in Rubens , hy heeft de weten-

fchap van het ligt en bruin verder gebragt als

cenig Schilder, en de nootzakelykheit daarvan

doen begrypen.

Hy heeft door zyn voorbeelden geleert en

bet middel aangetoont om de oogcn te beha-

gen. Hy vergaderde verftandig zyn voorwer-

pen by een op de manier van een Druivetros.

Waar van de verhelderde Druiven niet méér

als een klomp of majja van ligt, en die in de

donkcrheit zyn een maffa of party van fchadu-

we uitmaken ,
invoegen dat al de druiven niet

als één voorwerp vertonen, zo dat dezelve

ionder verftrooijing door de oogen bevat kon-

nen werden ^ en in den zelfden tyt zonder ver-

werring konncn onderfcheiden worden, 't 1$

aangaande deie vergaadering vaa voorvrerpen
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cri van de ligten dat men het woordt Groefeü

gebruikt , en hoe menigvuldig dat het getal vatl

2yn ü'juureii v^'-aaren die de Ordinantiën van

zyn (hikken uitmaakten , 20 2ag' men daar

nooit meêr in als drie groepen, op dat het oog

niet verfpreid wierd door een veelheit van af-

gefcheide ïigtbaare voorwerpen : maar hy

heeft altyt de behendigheid gehad van deze konfl

greep te verbergen , "en 't is voor niemant ligt

te ontdekken als die in zyn grondregels onder-

wezen zyn.

Zyn naakte Beelden zyn helder en fris,ieder in

iyn eigen aart, de Tinten opregt en met een
^

vrymoedige hand gebruikt zonder hen te * vqel "J^^^P

te moorden door het temperen ^ uit vreeze dat

alfze te veel gebrooken wierden, zy teveel

van hun luifter kwamen te verliezen , en van

de waarheit dieze aanftonts in de eerfte ligten

van het werk te kenneri geveri. Rubens nam
%o veel te meer dezen

-f
zetregel waar , omdat tMató

het meerendeel van lyn werken groot zynde ge-

volgelyk van ecnwyden afftant gezien moeften

worden, daarom wilde hy den eigen aart van.

ïyn voorwerpen , en de helderheit vaii zyn

vlees Couleuren daar in bebouwden.

't Is niet alleen met dit oogmerk , dat hyde

bloem \ zuiverheit in zyn Tinten bebouw- tvlrgl-

den heeft : maar dat hy zig ook bedient heeft "'te de

van 'de levendigfte Couleuren óm de uitwer-
J"^

kingvan zyn voornemen teweeg te brengen. Hy *

heeft gelukkig daar in gellaa'gt , eii hy is de eeni-

ge die by deze grootc kragt een gröot kenteken

van waarheit heeft weten te voegen , en onder

to veel luifter een harmonie en een verbazende

kragt behouwden , aldus , ksiti- meö éteri alleï-

Aa 3, ver*^
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vcrhevenften trap daar Rubens iyn Coul(^i3rett

tocgebragt heeft aanmerken , als een van zyn

grootfte begaattheden.

Hy was algemeen en even bekwaam tot het

Schilderen van Hiltorien, Contcrfcïtzcls,

Landfchappen en Bseflen , en alles wat in

de Ordinantie van een ftuk te pas kan ko-

men.
Zyn arbeit is ligt , lyn Pinceel fmeltendc

,

en zyn Schilderyen xyn uitvoerig zonder '(ge-

lyk men zegt) met moeite gefchildert te zyn.

Dewyl hy veel Difcipels gehad heeft die 'zyn

tekeningen uitvoerden , heeft men hem dik wils

veel dingen toegefchreeven die hy nooit heeft

gemaakt: maar de dingen van Rubens zyn ei-

gen hand gefchildert, hebben een merkteken

daar weinig meêr aan te vereiffen is, en de

wonderbaare uitwerkinge en gemakkelykheit

in de uitvoering die men daar in befchouwtj

komt zo veel niet van zyn groote ervaarent-

heit, als van de zeekerheit van zyn grondre-

gelen.

ADAM ELSHEIMER.

GEbooren tot Francfort in 't jaar I5'74. was
de zoon van een Kleermaker, enDifcipel

van Philip UfFembag , een man van verftant

cn die zig met veel dingen bemoeide een gro-

te theorie, maar weinig praktyk in zyn konft

had. Adam in zyn beroep verfterkt door de

oefFcning en de leffen van zyn Meefter, begaf

%\g naar Romen, daar hyzynovrigen levenstyt

verfleet. Hy was zeer Studieus, en alhoewel

dat hy heel klein Schilderde ia Olyverv , 20
heeft



vatt DmtsJanf en Nederïantl ^If0
heeft hy egter uitftekent alles uitgevoert, met
een vernuitige fchikking en goede kenniflevaii
't ligt en bruin, Hendrik Gaud van Uitregt,
heeft zeven ftuks van 2yn werken in 't koper
^ebragt daar een groote kragt en nettigheit j'ii

is, men ziet nog verfcheide Printen naar zyii

Werken Gegraveert, ten deele gectfl: doorhem
ielfs , en een gedeelte door Magdalena de Pas
en door anderen.

Hy had zo een groote Memorie dat het ge-
r-oeg voor hem was iets tc zien zonder het naar
te tekenen om het volkomentlyk zig te binnen
te brengen , cn het een'ige dagen daar na 20
getrouwelyk te Schilderen, als ofhy het oor-
werp tegenwoordig had , hoewel dat hy in

Romen in groot agting was, en dat hy zyn
Hukken duur verkoft, nogtans de tyt en de
.moeite, die hy aan het uitvoerig Schilderen be-
ftede, liet hem niet toe om de verteering van
zyn huisgezin te konnen goctmaken , dè on-
geneugte die hy daarover had hield zyn 'hand
ook tc ruggc, en bragt hem in dien ftaat dathy
fchier niet leven konde als door het geene hy
ter leen opnam. Waar op volgde dat hy niet

konnende voldoen aan de Schuldenaars, in de
gevankcnis wierd geworpen, daar hy in ziekte
verviel, en hoewel men hem daar uit liet gaan,
Kam zyn ziekte daarom niet af en zyn tegenhe^
den niet konnendeoverlevcn ftorfhy van droef-
heit

, van de Italianen zelfs beklaagt, die hem ia

een byzondre agting hielden. Hy heeft een
Difcipel gehad genaamt Jacob Erncft Thomaa
van Landau , die zeer naar aan de manier van
Adam gefchildert heeft, en wiens dingen men
zelfs voor dk van zyn Mecfter zoude aannemen^

Aas ABRA-
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ABRAHAM BLOEMART

GEbooren tot Gorcum in den jaare i f67,

volgde 2yn Vader naar TJitregt, daar hy

is opgevoet en zedertaltytgewoont heeft. Zyn
Vader was Bouwmeefter , en zyn MeeÜers

waren geringe Schilders, die het geval hem

gegeven had , daarom rekende hy het alles

voor verlooren tyt dien hy by hen haddoorge-

bragt ,
hy fchikte zyn manier naar de Natuur

en naar de drift van zyn Geeft, hy was in de

konft gemakkelyk, overvloedig, bevallig en

algemeen: hy verftont heel wel het ligt en

bruin , en maakte zyn klederen van groote

plooijen , die goeden welftant hadden , maar

zyn fmaak van tekenen heeft van zyn Land-

aard. Men ziet een menigte van Printen na

hem door heele goede Mecftcrs in 't koper ge-

bragt. Hy heeft drie zoonen gehad, waar van

Cornelis Bloemart , die uitftekende MeeÜerin

't Plaatfnyden , de jongfte was,.

HExMDRIK STEENWYK.

ST E E N w Y K was zyn geboorte plaats. Hy
was Difcipel van Hans de Vries, zyn luft

ftrektc tot het maaken van Perfpeétiven , te

weten Kerken van binnen te zien ,
hy heeft

dit in 't klein zo aardig gefchildert, als het

gedaan kan worden. De Nederlantfe Oorlo-

ggen drongen hem om zig naar Francfort te

begeven. Alwaar hy , na dat hy lang de konft

ge-
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gcoefFent had, is overleden, in 't jaar 1603. hy

liet een zoon na , die den zelven trant van
Schilderen gevolgt heeft, en veel in Engelant

gedaan voor Koning Karei, alwaar hy aanzie-

nelyk leefde, na zyn doot kwam zyn We-
duwe tot Amfterdam woonen , daar zy haar

ook onderhield met Perfpeöivc Schilderen.

ABRAHAM JANSON

VAn Antwerpen, was met een uitmun-

tfend vernuft en geeft tot de konft gebo-

ren, en in zyn jeiigt heeft hy dingen gedaan

waar door hy al de jonge" Schilders van zyii

tyt te boven ging : maar de liefde bemeefterde

zodanig lyn hart dat hy lyn konft opofferde

aan het 7.oet gezelfchap van een jonge Dog-
ter van Antwerpen , en haar getrouwt heb-

bende, dagt hy niet meer als om met aange-

name tytkortingen en ' goede fiere te maken
den tyt door te brengen, door dit leven wa-
ren zyn middelen haaft uitgeput, en in plaats

van zig uit zyn ledigheit op te beuren , was hy

toornig tegens het ongelyk dat men hem aan-

deed, om dat zyn verdienfte zo hy zig inbeel-

de niet naar waarde gefchat wiert. En nydig

over de Faam van Rubens
,
daagde hy dezen

Schilder uit om het oordeel over hunne wer-

ken aan zekere Perzonen te ftellen wanneer
zy gedaan zouden zyn. Rubens antwoorde
hem zonder de uitdaging aan te nemen, dnt

hy hem gewillig wilde wyken, en dat het ge-

meen hen regt doen zoude. Men ziet van.

Janfon gefchiidcrt in ecnige kerken van Ant-

A a 4 wer-



'37<ï Schoole

werpen
:
daar is ook onder andere een afdoe-

ning van 't kruis dat hy voor de groote kerk
van 's Hertogenbos gemaakt heeft, dat men
voor een ftuk van Rubens zoude aanzien, en
dat m der waarheit niet minder is als de wér-
ken van dezen grooten MeeÜer.

G ERARD ZEGERS
yAn Antwerpen, reisde naar Romen, en

J na dat hy ccnigen tyt in de konft oeffening
hadde doorgebragt, lelde hy ten cenemaal toe
om de manier van Manfredi te volgen : zeer
lang is hy daar aan gebleven

, verflingcrtzynde
op de kragt en de houwdinge der Couleurcn
van dezen Schilder

, gclyk men aan de werken
die hy tot Antwerpen gefchildert heeft zien
kan

, maar de manier van Rubens en van Dyk
door een algemeene goctkeuring de overhant
nemende, zag Zegers zig gedwongen (wilde
hy zyn Schilderyen verkopen) zyn wyzc van
Schilderen te veranderen, waar in hy gelukkig
flaagde^; hebbende een goet cn buigzaam ver-
ftant, 't welk zig voegde naar den tyt, ten an-
deren was hy grondig gefondeert in de konft-
regelen. Hy is tot Antwerpen in den jaare
i6fi, geftorven. Nalatende een zoon die het
Zelfde beroep heeft gevolgt.

MICHIEL JANZEN MIREVELT.

GEboren tot Delft, in 't jaar 1668. zyn
Vader was een Goudtfmit, cn zyn Mee-

fter
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/Ier Anthonms van Montfoort van Bloklant,
hy leerde de konft met weinig moeite.

Hoewel dat hy verfcheidc Hiftorie ftukken
met grooten opgang gemaakt heeft ; zo bepaal-
de hem de gelegenheit cgtcr tot het Portretté-
ren dat hy zeer wel en gemak kelyk deed ; de
groote naam dien hy daar door verkreeg , was
oorzaak dat hy een geweldig getal Portretten
Schilderde en veel geks won , want hy had
een vaftgeftelden prys ieder 15'oguldens. Wil-
lem Jacobfz Delfius heeft naar zyn dingen een
groote menigten fraaije Portretten in kóper ge^
fneden.

CORNELIS SCHUT.

\7"AN Antwerpen was met een vluggen
^ Geeft en een groote bcgaaftheittotdekonft
geboren , dat uit zyn werken wel te zien is die
vol zyn van Poeëtize gcdagten. Hy had wei-
nig te doen en hy oordeelde dat de befaamtheit
van Rubens daar de oorzaak van was , dieshy
grammoedig tcgens dezen Schilder hem voor
gierig uitmaakte : maar Rubens nam geen an-
dere wraak als dat hy aan hem werk be-
fchikte.

GERARD HONTHORST.

TTAn Uitregt
, geboren in 't jaar 15-92. is

^ Difcipel van Bloemert en een van dc cef-
fte Schilders van zyn tyt geweeft, hy kwam
in Romen wanneer de manier van Caravaggio
bloeide ; wiens kragt van ichaduwen hy naar

Aa 5- ^ volg-



De Schooïe

volgde in ïyn Nagtligten , met lo veel opmer*
king en geluk dat nicmant tot deez' vjX toe de-

zelve beter verheelt heeft. Weder naar Uit-

ïceht gekeert Schilderde hy verfcheide Hiftorie

üukken. Hy was zo eerlyk in zyn zeden en

gedrag, zo beleeft in zyn ommegarig, dat het

grootfte deel van de aanzienclykfte kinderen

Van Antwerpen by hem in de tekenkonü trag-

ten te vorderen. Hy leerde ook tekenen en
Schilderen akn de kinderen van deKonin^inne
van Boheemen , zufter van Koning Karei van
Engelant, tc weten aan twee zoons ,nament-
lyk djn Prins Palatyn en Prins Robbert, en aan
vier Dogters, onder dewelke de Frincefle So-
phia, en de Abdifle van Maubuiffon van de
andere zig onderfcheiden door de handeling
van haar Pinceel.

Koning Karei van Engelant lokte Honthorft
naar Londen , alwaar deze Schilder groote
werken voor zyn Majefteit deed, weder in

Hollant gekeert, fchilderde hy in de Lufthui-
zen van den Prince van Oranje veel Poëtize

dingen, zo wel in Frefco alsOlyverv, onder
andere op 't huis in 't Bós , een half myl van
den Haag.

ANTHONI VAN DYK,

IN Antwerpen geboren in 't jaar 1^99. heeft

het gclukkiglte Finceel gehad dat tol hiertoe

gezien is> , bchalven dat van Corregio die het

hem berwiften kan.

Van Dyk was eerfl Difcipel van Jan van

Balen, cü daar na van Rubens, welke laat ftfi

hy
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hy in de allervoornaamfte werken geholpen

heeft. Hy trok naar Italien , was weinig tyts in

'

Romen : hield 7,ig langer op in Vcnetien , Stu-

derende op Titiaan en zyn School omzynma-^

nier te verfterken. En den room (om 10 te

fpreken) daar afgefchept hebbende gafhy proe-

ven daar van in de lladt Genua, daar hy veei

fchoone Portretten Schilderde. Naar zyn we-
derkomfl; in Nederlant, Schilderde hy ver-i

fcheide Hiftorie ftukken die zyn naam van al-

len zyden roemrugtig maakten , maar om dat

hy voorzag dat hy met Portret Schilderen

meerder zoude te doen hebben aan de Vorfte-^

lyke Hooven, en dat dit zoort van Schilderen

het bekwaamfte middel was om tot een groote

Fortuin te geraken , zo wilde hy zig doen ken-

nen door deze begaaftheit daar de Natuur hem
zo voordelig mede begunitigt had. Met dit

oogmerk Schilderde hy de afbceldzcls van de
vermaarfte Schilders zynes tyts, dewelke hy

met veel opmerlting behandelde. De Cardi-»

naai van Richelieu nodigde hem inVrankryk.*

maar niet voldaan van het onthaal dat meri
hem daar aan deed , ftak hy over naar Enge-
lant, daar Koning Karei de 1. hemverwagte,
en hy met veel eerbewyzing ontfangen wiert.

De geduurige bezigheden om de Koninklyke
Perzonen en de Heeren van 't Hof te Schilde-

ren, lieten aan hem geen tyt overig om zig

met Hiftorie ftukken op te houwden.
Hy maakte een groote menigte Conterfcit-

iels, die hy in den beginne met veel zorgvul-

heit doorwrogt : maar daar na Schilderd'e hy
dezelve met een vlugge hand en zeer lugtig

van werk. Eenige van zyn goede vrienden

vroc-
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vroegen naar de rede, welke hy ten antwoort
toevoegde dat hy lang genoeg gearbeit had om
2yn agting te veftigen ; en dat hy nu te raade
was geworden om ook voor 7,yn keuken te

zorgen
,, Op deze wys vergaderde hy -veel

gelds , en een PWquvj van groote afkomfi ge-
troHVJt hthhende Meld hy een Hoffelyken fiaat

^, meêr gelykendt naar een Prins als een Schil-

der. Hy had de gewoonte vjMneer hy Por-
tretten zoude Schilderen , om des f/oormid'
dags by tyts te beginnen^ werkende zonder af
te laten

^ behield hy de Perzonen by zig ten

„ eeten ^ de Heeren en Vrouwen kwamen gewil'

„ lig ten zynen huize als om hen te verlufligen
,

getrokken door de veranderingen van onthaal

„ dat hy hen aandeed. Na het middagmaal

„ begaf hy zig wederom Mn het werk , aldus

^ twee tronien op een dag affchilderende , die

„ hy daar naar eens over zag of toet/ie.

„ Dit was zyn wy^e van Portretschilderen;

„ als hy een hijlorie jiuk ander handen had^
meef: hy by Z'g zefjs af hoe veel hy op een

„ dag doen konde , en met meêr. De Koning
had zo veel behagen orn van zsn handgefchil-

„ dert te zyn , en moetende den Cavallier Ber-

„ nini zyn /If beeldzel in Marmer maken , viel

„ het van Dyk niet zwaar om drie tronien op

verfchilknde wyze als van vooren in profil

„ en in halfprofil op een doek te {lellen. Heb-
bende met zyn Huisvrouw nog eens tot Parys
geweeft met gedagten om in het Koninklyk
Paleis de Louvre de groote Galleryc te Schil-
deren, en over Vlaanderen naar Londen kee-
r.ende , overviel hem weinig tyt daar na de

doot, in 't jaar 1Ó41. tweënvecrtig jaren oud
zyn-
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iynde Het is wel waarfchynelyk dat dit on-
fydig affterven is voortgekomen van een uit-

putting van gceften, veroorzaakt door de inge-

ipaiine gedagten met dewelke hy werkzaam
was aan zo een geweldige menigte van konft-
Itukken , die uit zyn handen zyn voortgekomen.

„ Zyn lighaara vjiert begruvea in S. Paulus

„ lierk^ met ieetwezen van den ^ioning en V
gantfe Ho/, en met gen algemeen beklag van

,, al de Koitfloeffenaars. Lange Jrin en Remy
^

zyn geweeft zyn hejic Dijcipelen.

NB. De regelen die getekent zyn
,
iyn ge-

trokken uit Bellori.

Aanmerkingen over de werken van van
ByK

DAar en is geen Schilder geweeil die zo
voordelig zyn gebruik gemaakt heeft van

dc onderwyzing zyns Meeftcrs , als van Dyk
met dat van Rubens ; maar alhoewel dat deez'

doorlugtige Difcipel ter waerelt was gekomen
met een fchoon verftant, dat hy een vaft oor-

deel heeft gehad, dat hy door een zeer leven-

dige inbeeldflig ligt heeft begrepen, en in zyti

vroegen tyt de leilen en grondregels van Rubens
in 't werk geftelt, noi^tans is zyn geeft van
2ulk een grootcn uitgeftrektheic niet geweeft
als die van zyn Mccfter.

Zyn Ordinantiën zyn wel gevalt en gefchikt

naar de manier en gronden van Rubens;
maar zyn Inventien zyn zowys, nog zo ver-

nuftig niet bedagf Hoewel dat hy in de te-

ken-
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» Peil kenkonft * niet heel zeker en weuiig gefoti'

Èoric£l. deert was , evenwel heeft hy in dat Ituk din-

gen gedaan die at^ting waardig lyn ,
wanneer

hy de Natuur heeft willen belchouwcn met

het keurlyk oog van xyn verkiezing.

Hy heeft Conterfeitzels gemaakt van het al-

lerverhevenften (lag; en die weten tefchikken

op een wyze die hen een ongemeene beval-

ligheit en leven byzet. Hy heeft dezelve al-

toos gekleet naar de mode van zyn.tyt. Knde

uit deze mode alles getrokken wat voordelig

konde zyn aan zyn konft; en hy heeft daar

door doen zien , dat v/anneer de Schilder by

de konft een voortreffelyk verftant voegt, zig

over al een open weg baant , en dat hy de

middelen vind om fchoonheden te ftrooijen

over de onaangenaamfte dingen.

Van Dyk heeft de hoofden en handen in dc

Uitterftc' volmaaktheit getekent; en aan deeze

een fchoone proportie en tederheit toegevoegt

daar hy zig een gewoonte van gemaakt had.

Hy wift Poftüuren te verkiezen eigen aan de

Perzoonen, en de allergelukkiglle oogenbh'k-

k.cn van 't gelaat des aangezigts. Hy nam 'cr

al de hehaaglykhcden in Waar; die behouw-

dende in zyn geheugen's , en aldus volgde hy

niet alleenlyk naar het geen hy zag in zyn mo-

del; maar hetgeen dat hy oordeelde mogelyk

en bekwaam te zyn^ om 'er een goede ge-

daante !n te vertonen, zónder aan de gelyke-

nis te misdoen. Invoege dat behalven de waar-

heit van de Portretten van Van Dyk, men daar

een konft in ziet die van de Schilders , die voor

hem geweeft zyn , zelden in 't werk is geftelt.

Het is 20 bezwaarlyk hier in een regten maat-
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regel waar te nemen , dat men de oogen van

van Dyk nodig heeft om alles te lien wat hy

ia deeze ftoffc bemerkte , om niet buiten de

voorgefchrceve palen van de Natuur te gaan»

Ik weet 'zelf niet of van Dyk, hy zy van Dyk
2o als hy was, van deze konftgreep op het

einde' van zyn leven niet is afgeraakt, maar

dit weet ik wel dat het veel verfchilt dat 2,yn

laatfte Conterteitzels lo goet niet ïyn als die

hy in zyn vroeger tyt gemaakt heeft.

Deze Schilder heeft al vroeg een verftandi-

gen Geeft gehad ; want het geen hy het kragtig-

ile uir^evoert en het mceft doorzogt heeft is

van hem in zyn jonkheitgefchildert, enindeK

tyt als hy den grondtlag vart zyn agting wilde

leg:;en. Dat hy gedaan heeft door de Portret-

ten\an de vermaarfte Schilders lyne vrinden^

door die dewelke hy in Genua Schilderde, en

in de eerfte jaren van lyn verblyf in Engelant.

Men ziet veel van zya laatfte die lugtig Gc-

ïchildert, zwak van Couleur, en die in 't

graauwagtige vervallen zyn (zo als men zegt);

niet te min is zyn Penceel over al gelukkig,

zy is lugtig, vloeijendeenfmeltende, en helpt

ftiet weinig aan die levendige Natuurlykheit'

die van Dyk heeft weten te geven aan alles

dat hy heeft Gefchildert, maar indien de wer-

ken van dezen Schilder voortgebragt , niet alle

in den uitterften graad van Volmaakrheit ge-

vonden worden
,
zy voeren egter met hen een

grooten aart van Geeft, edelheit, bevalligheit,

en waarheit. Der maare dat men zeggen kan ,

dat behalven Titiaan , van Dyk tot hier toe al

de Portret Schilders heeft overtroffen, en dat

jsyu Hiitorie ftakiceii hun raog hehauwden on-
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der de Schilders van de eerfte zoort in de ag-
ting van kundige Liefhebbers.

ADRIAAN BROUWER
TTAn Oudenaarde, gebooren in 't jaar 1608.
^ Schilderde in 't klein, zyn luft vvas om te

verbeelden 't geen dat 'er onder de boeren van
zyn Land omging, en zyn onderwerpen wa-
ren gering in 't gemeen : maar hy had zulk een
levendige uitdrukking in zyn dingen, en 20
groote kennis van de Couleuren, dat zyn
ftukken betaalt wierden als tegens Gout opge-
wogen. Ondertuffen, om dat hy het Ligt-

miflèn beminde , en dat hy geen zorg had
voor 2,yn Perzoon nog huishouwding , 20
leefde hy in de uitterfte armoede , ïonder zig

dat te kreunen boertehy zelfdaar mede, ïyn-
de anderzins van een vrolyke imborft» Maar
2,yn ongebonde leven liet hem niet langer in

dfe geneugte verfchynen ; want hy fiorf op
2Lyn tweëndartigüe jaar, zo veel niet naarla-

tende om te konnen begraven worden. Men
begroef hem terftont op een gemeen kerkhof:
maar de agting van zyn konft alle dagen roe-

nemende, wilde dc Magiltraat en de Liefheb-
bers van Antwerpen zyn gedagtenis door een
aanzienelyker Begraafplaats in eere bouwden.
Men ontgroef zyn lighaam, en beftelde het

op nieuws ter aarde in de Kerk der Carmeli-
ten, onder een groote toeloop van Volk. De
voortreffelyke Grafrede die men voor hem op
regte,is nog hedendaags een blykvandeeerbe-
wyzing ,die de inwoonders van Antwerpen ten

allen
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ïallen tyde voor lieden van vèrdienfte gehad
hebben.

GORNELIS POELENBURG
'tT TYtrecht, geboren in 't jaar iySó; isDi-^ fcipel geweeft van Bioemart, hy reisde'

naar Romen , en tekende eenigen tyt naar de
dingen van Raphaël. Vervolgens verkoos hy
het Landfchap fchilderen , ftellende Adam
Elsheymer zig tot een voorbeeldom te volgen.

Eindelyk , na dat hy naar de Natuur zelfs

ge(tudeert hadde, nam hy een bezondere ma-
nier aan , die opregt en aangenaam is , vol-

gende daar in zyn * Geleigeefl:, die hem al-

*

toos neigde om in 't kleen te Schilderen. Hy
keerde weder naar zyn Land ,daar hy zignaar-
ftig aan den arbeit begaf om door 2,yn konft

'

bekent te worden. De Koning Van Engelant,
die eenige van zyn dingen te zien kwam, trok
hem naar Londen door een jaarlyks Penfioen.
Hy keerde weder naar Uytrecht, van waar
zyn Schilderyen , die klein en ligt vervoert
konden worden, 't gerugt van zyn naam door
geheel Nederïant verfpreiden. Rubens was
to aangedaan van zyn manier van Schilderen
dat als hy hem tot Üytrecht bezogt hy eenige
van 7-yn ftukjes wenik te hebben, daar San-
drart de zorg van op zig nam om ze aan hem
te Zenden, Maar tegenwoordig is zyn konft
bekent en gewaardecrt door geheel Europa.
Hy heeft gcleeft tot in 't jaar lóóo. oud vier

en zeventig jaren.
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ROELAND SA VRY

VLaming van geboorte , en loon van een

tamelyk Schilder
,
begaf ïig al vroeg om

allerlei loorten van Dieren naar het leven te

Schilderen , hier in flaagde hy lo wel , dat

Keizer Rudolphus , die goede kennis van de

konlihad, hem eenigen tyt te v/erk ftelde, en

lond hem vervolgens naar het gebergte van

Frioul om daar de Landfchappen naar het le-

ven te tekenen, dat hy zorgvuldig waar nam.
Zyn tekeningen zyn in 't gemeen met de Pen
gehandelt, en met verfcheide Couleuren ge-

waflèn, na by komende aan de eigenfchappen

van de Natuur die hy naarvolgde Alle deze

oeïFeningen waren in een grooi boek by één ver-

zamelt, daar hy zyn behulp uit nam als hy het

nodig had; dit boek verbleef onder de handen

van den Keizer. Gilles Sadeler, enifaaczyn
leerlingen hebben verfcheide van zynLandfchap-

pen in Print gebragt» De befle van die alle

(waar in Jefonimus verbeeldt is) was door

Ifaac gefncdcn. Hy is heel oud tot Uitrecht

gcüorven.

JAN TORRENTIUS

VAn Amfterdam , Schilderde doorgaans

in 't. klein, en hoewel hy nooit gereifl

hod, heeft hy dingen gcfchildert daar groote

kragr cn waarheit in re zien was. Hy had luft

om onkuiiTc naaktheden te Schilderen, zyn

g(;ede vrinden berispten hem raeér dan eenmaal

daar over, maar iu plaats van met hun raad

zyn
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ïyn voordeel te doen , was hy zo ongelukkig
dat hy , om zyn kwade neiging te verfchoónen

,

in een fchrikkelyk wangevoelen verviel, dat
hy zelfs verfpreide. Hy wiert daar over aan-
getaft en in de gevan,genis geworpen , en zyn
geile Tafereelen openbaar door Beulshanden
vcrlMrant in 't jaar 1640»

FREDERIK BRENDEL
TTAn Straatsburg Schilderde met Gom,

de Meefter van Willem Baur,

WILLEM BAUR
VAn Straatsburg, Difcipel Van BrendeL

Is een Schilder geweeft die een grooten
Geeft had : maar de vlugheit van zyn gedagten
heeft hem belet om zig van den * fmaak zyns * Du
Landaards te zuiveren door het Studeren naar
de Antieken en de fchoone Natuur ; want zyn
verblyf tot Romen heeft hem eerder gedient
om zig in de Landfchappen en Architesftuur te

oeffenen , als dat hy werk gemaakt heeft om
de f groote manier aan tc nemen, want aan-t Grani
gaande het naakt dat heeft hy liegt getekent. Go»t.

Hy Schilderde niet als heel lugiig 'met Gom-
verv op Perkament. Zyn algemeene uitdruk- t

kingen en Ordinantiën zyn fchoon en dikwils
van een verhevc denkbeeld. La l/igne Ma^
dame is zyn voorwerp van de Natuur geweeft
om naar den aart der Stammen en bladeren
der bomen te ftadercn , als ook de Paleizen
in Romen en daar omtrent om op de Bunw-

Hy is geweeft

Bb 2 kon ft
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konÜ agt te geven. Hy heeft een Metamor-
phofis van üvidius geinventcert en ge-etft,

die een Boek uitmaken ; en naar zyn tekenin-

gen heeft hy veel Bybelze Hiüorien en andere

faten graveren door Melchior Kaffel, da^ een

ander boek uitmaakt. Men kan van 's mans

Geeft oordelen uit deze twee Konftwerken.

Hy is niet lang na zyn Trouwdag tot Weenen
geftorven, in t jaar 1640.

HENDRIK GOUD
TOt Uytrecht uit een trefFelyk geflagt ge-

booren, begaf zig met zo veel drift aan

dc tekcnkönft, dat 'er niet een onder de jonge

Schilders van zyn tyt was die beter als hy te-

kende. Hy ging naar Romen in den zelfden tyt

als Elsheymer daar woonde, en maakte groo-

te vrindfchap met hem ,
hy kogt niet alleen

van dezen Schilder dc Hukken die hy van hem
gedaan vond , of van hem krygen konde gc-

duurende zyn verblyf tot Romen : maar hy

betaalde hem nog van te voeren het geene hy

in eenige volgende jaren ftond temaken. Hen-

drik weder tot Uytrecht gekeert fneed naar de

ihikken van Adam zeven platen , die in Print

uitgaan cn om hnn zonderlinge fraeiheit van

dc Liefhebbers zeer bemint zyn. Een yryüer

die met hem wilde trouwen gaf hem Liefkruit

iu, 't was in 't jaar 1624. dat in plaats van

hem verlieft te maken het verftant deed verlie-

zen; invoege dat hy nergens van wift (als men

van iets anders fprak) als van de Schilder-

kond, van dewelke hy tot zyn doot toe met

troede kennis redeneerde.
^ DA-
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DAVID TENIERS
De Oude

VAn Antwerpen, is DiTcipel van ïliibens

geweert in zyn land, en van Adam Els-

heymer in Romen : waar op volgde dat als hy

weder tot Antwerpen keerde
,
hy een menge-

ling tragtte te maken tuffen de manieren van

Rubens en van Adam. Hy Schilderde niet als

(tukjes met kleine Beeldjes, die hem veel ag-

ting gegeven hebben ,
hy ftierf in 't jaar

1649.

JAN VAN HOEK

VAn Antwerpen , was een van de befte

leerlingen uit de School van Rubens, Hy
vertrok naar Romen, daar hy in aanmerking

was, om zyn kennis die hy had in het Colo-

reren. Wederom naar zyn.Vaderlant reizende

nam hy den weg over Weenen , alwaar de

Aarts-Hertog Leopoldus hem by ïig behield

,

en liet hem Schilderen tot in 't jaar 165-0,

welk het jaar was dat de doot van Hoek
,
nog

jong zynde, overviel.

JACQUES FOUQUIER

Uit Vlaanderen van goeden huize gefpro-

ten ,
Difcipel van Momper, was eene van

de beroemftc en verftandigfte landfchap Schil-

ders die *er geweeft zyn. Zyn Schilderyen ver-

fchillen van Titiaan niet als door de verande-

Bb 3 ïing
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ring van de Landgczigten dieze verbeelden;

want hunne Grondregels zyn de xelfde, en de

Couleuren te gelyk goet en wel ve^ftaan. Hy
heeft eenigen tyt voor Rubens gefchildert, van

den welke hy de weezentlykfte leflen dekonft

aangaande leerde ; daar na was hy in Duitslant

by den Ceurvorfl: van de Palts , ten laatften in

Vrankryk , daar hy na lang gefchildert en van

lyn werken wel betaalt te zyn ,
egter , door

zyn flegte wy^e van leven arm geftorven is

,

by een Schilder die in de Voorburg van Saint

Jacques woonde; hy heeft twee Difcipelen ge-

had die ben altoos aan lyn manier gehouwdeq

hebben ; te weten ,
Rendu, en Bellin.

PIETER DE LAAR.

'^nuft tot de Schilderkonft geboren, hoewel

dat hy het niet anders heeft toegeleid als om in

't klein te Schilderen. Hy was bekwaam tot

alles , en 2eer Studieus in alle dingen de konft

betreffende. Lang is lyn verhlyf in Romen
gcweeft, daar hy in vrindfchap en agting was

by de eerfte Schilders. Zyn manier van Schild

deren is*ïagt ovcreenftemmende en vol waar-

heit- De naam van BambozQ is hem gegevea

door de I talianen , ter oorzaak van zyn vrem-

de geftalte; hy had lange benen, een bezon-

der kort lighaam en het hooft tuflèn de fchou-

ders gezüukea.' XBaat de^^e f
wanfchapenhelt

Anders

B A M B O O Z

was
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was wederom geholpen door een fchoon ver-

ftant en goede zeden. Hy ftorf tot Haarlem

zefh'g jaren oud 7,ig vallen latende in een gragt

of floot daar hy in verdronk.

Het fchynt dat God door deze doot de mis-

daad daarBambooz fchuldig aan was heeft willen

wreeken. Want te Romen met vier andere

Hollanders in een huis aan den kant van den

Tiber zynde, wierden ze alle vyf verfcheide

malen verraft Vlees etende in deVaften, zon-

der eenige nootzakelykheit: een geeftelyk Per-

zoon die hen dikwils gewaarfchouwt had van

zulks niet meêr te doen , overviel hen nog een

maal ; en dewyl hy zag dat de wegen van

zagtigheic onnut waren
,

dreigde hy hen op

een Avond als zy lieden met den maal tyt bezig

waren by de Inquifitie aan te klagen , deze

zaak tot de uitterfte verbittering gekomen zyn-

de, namen deze Proteftanten den Monnik en

wierpen hem in de Rivier. Men heeft opge-

merkt dat deze vyf Hollanders alle in het wa-
ter zyn omgekomen.

JAN B O T H

En zyn Broeder

A N D R I E S.

VAn Uytrecht, leerlingen van Bloemart

beide zeer arbeidszaam en geheel overge-
^

geven aan hun konft. Tot Romen lelde Hen-
drik toe op het landfchap, volgende dc manier

van Claude Lorrain, de andere om Deelde»

Bb 4 en
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en beesjes te maken naar den aart van Bam-
booz , beide kwamenze tot het oogwit datze

hen voorgeftelt hadden
,
zy beflooten om te

zamen een ftuk Schildery op te maken de een

het landfchap, de ander de ftoffering, en eg-

ter zodanig dat men gelooft zoude hebben dat

al het werk van een zelfde hand gefchiidert

was. De groote gemakkelykheit die ze door
de oeffening hadden verkreegen, en de aftrek

dieze van hun ftukken hadden deed hen in die

wyze van Schilderen volharden, tot aan het

ongeluk dat Andries overkwam, dewelke tot

Venetien op een nagt willende naar huis gaan
in 't water viel en verdronk , hy was iiicde-

pligtig aan de misdaad van Bambooz, Jan
lieerde naar Uytrecht daar hy met roem de
konft geoefFent heeft.

DANIËL ZEGE'RS

VAn Antwerpen, Jezuict, broeder van
Gerard Zegers, begaf zig aan het bloem

Schilderen , hier door verkreeg hy grooten roem
om zyn zuivre en lugtige behandeling, hy
fchikte doorgaans zyn bloemen in diervoegen

datze voor een lyft krans wyze konde ver-

ftrckken aan eenig Schilderwerk in 't klein
,

daar hy de plaats voor uitfpaarde.

BALTAZAR GERBIER

VAn Antwerpen, geboren in 'tjaari/pi.
Schilderde met Waterverv in 't klein.
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Koning Karei de eerfte van Engeland vond 70

veel behagen in zyn werk , dat deze Vorll hem
ontbood aan zyn Hof, den Hertog van Buc-

quingham kennis met hem gemaakt hebbende

,

en hem vindende een man van verftanttezyn

,

fprak daar over met den Koning die hem tot

Ridder verhief, en hem voor zyn Agent naar

Bruffel zond, alviraar hy in die hoedanigheitde

zaken van zyn Brittannize Majefteit langen tyt

'heeft w^aargenomen.

HERMAN SWANEVELD

Die in Romen den Heremiet in 't gemeen
genaamt was , niet alleen om dat men

hem altyt in zyn eenzaamheit vond in de ver-

vallen gebouwen in en omtrent Romen, Ti-
voli , F'rafcati en andere plaatfcn ; maar
ook om dat hy dikwils zyn gezelfchap

verliet , om met opmerking op de Na-
tuur der landfchappen agt te geven, hy heeft

zig meefterlyk getoont in dat zoort van Schil-

deren, zonder te veronagtzamen de Studie van
de Beelden die hy in een heel goede manier
getekent heeft.

G E L D O R P

WAs een Schilder daar men niet van ver-

melden zoude, als om de loosheit die

hy op zyn manier gebruikte om aan de kort te

geraken, dewyi hy redelyk wel de verven kon-
de behandelen , maar dat hy moeite had om te ,

tekenen, zo had hy door andere Schilders ver-

fcheide hoofden, handen, en voeten op Pa-

Bb ƒ pier
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pier laten brengen, dat hy deur fponfte als hy
2ig daar varr wilde bedienen in zyn Schilde-
ryen, en leefde aldus ten kofte van de onwe-
tende.

O L I V 1 E R

VAn Londen , Schilderde met Gom of
Waterverv alle zoort van onderwerpen

:

rnaar hy hield zig het meeft met Portretteren

bezig. Menigte heeft hy 'er aan het Hof van
Engelant gedaan ten tyde van de Koningen Ja-
cob en Karei den eerften ; niemant heeft beter

als hy dit flag van Schilderen behandelt. Hy
heeft een Difcipel gehad Couper genaamt , die

in dienrt is gegaan van de Koninginne Criftina

van Sweden.
Le L I heeft in Engelant konftige Portretten

gefchildert daar in de manier van van Dyk ge-
volgt, zo wel aangaande de Tronien als de
kleding en verder bywerk.

KORNELIS DE HEEM

VAn Antwerpen , heeft tot een groote trap

van Volmaaktheit, vrugten, bloemen,
en andere levenlooze dingen gefchildert.

ABRAHAM DIEPEMBEEK

VAn 's Hertogenbos , was in zyn jonk
heit neerftig aan het Glasfchildcren bezig,

geraakte vervolgens in de School van Rubens,
en hy wierd eene van de befte Difcipelen. Hy
inventeerde vernuftig en met weinig moeite

:
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de Printen die naar zyn werken gefneden zyn
geven daar van goede getuigenis , en onder an-
dere die in het boek ïyn dat het opfchrift voert
den Tempel der Muzen , die alleen genoeg
2yn om dezen Schilder zyn regtmatigen lof te

geven.

DAVID TENIERS
Dc jonge.

HEeft doorgaans in^t klein gefchildert, hy

tekende wel, hy had een vafte manieren
een lugtig Pinceel, hy is een Proiheusgeweeft

in het Copyeeren , hy wift zig te veranderen

in zo veel manieren van Schilderen als hy

wilde nabootfen, invoegen dat men nog alle

dagen door hem bedrogen word , 't is door

zyn zorgvuldigheit geweeft dat de Gallery van

den Aarts-Hertog Leopold in koper gefneden

is, hebbende hy als doen het opzigt over dc
Originelen.

REMBRANT van RYxN"

HEeft iyn bynaam van zyn geboorteplaats

,

een dorp by Leyden aan den Ryn gele-

gen
,
hy was een Molenaars zoon en Difcipel

van een tamelyk goet Schilder Laftman gehe-

ten : maar de kennis die hy in zyn konft ver-

kregen heeft is hy niet als aan zyn eigen goet

verftanten overwegingen verfchuldigt Egter be-

hoeft men in zyn werken niet te zoeken naar

de zuiverheit der tekenkonit
,
nog den fmaak

van 'f Antiek. Hy ^eidc zelfs
> datxyn oog-

merk
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merk niet was als de navolging van de leven-

de Natuur , doende deze Natuur niet bellaan

als in de Schepzelen ,
zodanig als hy die be-

fchouwde, hy had oude wapentuigen , en In-

ftrumenten, oude Tuilebanden en Bonnetten,

en een menigte van oude gewerkte fl:ofFen,dat

waren zyde hy, zyn Antieken. Niet tegen

-

ftaandezynwyze van doen ,zowashy een Lief-

hebber van konftige Italiaanze tekeningen ,

daar hy een groot getal van bezat zo wel als

fchooLe Printen , die hem geen voordeel in

zyn konft aanbragten : zo zeker is het dat de

opvoeding en gewoonte veel vermogen op on-

ze gceften hebben. OndertulTen heeft hy een

menigte Conterfeitzels gefchildert. Daar een

verwonderlyke kragt, zagte overeenftemming

en waarheit in gevonden word,

Zyn Printwerk of Ets-kond heeft veel van

zyn manier van fchilderen. Dezelve is uitdrukke-

kelyk en geeftig, inzonderheit de Conterfeit-

zels, daar de toetflen zo wel in zyn waarge-

nomen datze het vlees en het leven uitdruk-

ken , de Printen van zyn hand belopen wel ten

getale van twehondert en taggentig. Men ziet

verfcheide malen zyn eigen afbeeldzel, men
kan uit het Jaartal daar hyze mede beftempelt

heeft afmeten , dat hy met het begin van de

Eeuw geboren is. Van al de jaartallen die

men op zyn Printen ziet, vind men 'er geen

voor 't jaar 1628." nog na 16^9. hy heeft het

Portret van zyn Vrouw met het zyne ook in

Print gebragt, en heeft verfcheide van zyn

Printen vyf of zesmalen verandert om een

^oede uitwerking van 't ligt en bruin te zoe-

fden. Het fchynt dat het wit Papier om te

druk-
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drukken niet altyt van zyn fmaak was: want

hy heeft veel proeven op papier van een halve

tint laten doen , inionderheit op Cinees papier

dat van een rosagtige tint is , welke Proef"

drukken van de Liefhebbers gezogt wor-
den.

Hy had in zyn Graveeren een wyze van

doen die nog niet is bekent geweeft dat ik weer*

Zy heeft iels van de zwartekonft; maar deze

is niet als naderhant gevonden. Hoewel dat

hy een goet verftant had en dat hy veel won,
ïo was zyn genegenheit egter om met volk

van 't geringde flag om te gaan.

Zommige die hen gelegen lieten zyn aan

ïyn agting wilden hem daar over berispen,

wanneer ik wil myn geeft ontfpannen (voerde

hy hen in 't gemoet) is 't de eer niet die ik

zoek , maar de vryheït. Eens als nien hem aan-

wees zyn vremde behandeling met de Verven
waar door zyn Schilderyen robbelig waren,

2,0 antwoorde hy dat hy Schilderwas, en geen
Verver. Hy overleed in Amfterdam in 't jaar

1668.

^Aanmerkingen over de werken van Rem'
hramt.

pvE gaven van de Natuur trekken hun
-'-^groorlLe waarde van de wyze om hen aan

te kweken, en het voorbeeld van Rembrant is

een raftbaar blyk van 't vermogen dat de ge-

woonte en de opvoeding hebben op de geboor-

te der meoiren. Deze Schilder was ter we-
relt
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relt gekomen met een fchoon vernuft erl eea
gelukkig verftant, zyn geeft was overvloedig,
zyii denkingen fcherpzinnig en ongemeen,
zyn Ordinantiën uitdrukkelyk en vol geeftig

maar om dat hy van jongs af de gewoonte
der dorpelingen ingezogen had , bleef hy altyt

in de befchoawing van een zwaarmoedige Na-
tnur en wiert de naakte waarheit te laat ge-
waar daar hy niet in geoeffent was , daarom
hellen al xyn voortbrengingen naar den kant
van lyn gewoonte, in weerwil van de goede
zaden die in tyn geeft geftort Waren : derhal*

ven behoeft men in Rembrant niet te zoeken
naar het bevallige van Raphaë!

,
nog die van

de Antieken, nog Poëtize gedagten, nog een
fchoone cn vloeijende omtrek : men zal hier

alleen vinden , al wat dat de Natuur van zyn
land , door een levendig denkbeeld begrepen

,

bekwaam is voort te brengen. Daar zyn zom-
tyts in zyn werken verheffingen uit de geringe

verkiezing door een goede leiding van zyn
geeft : maar om dat hy geen kennis had van
de fchoone proportie, zo verviel hy te ligter

aan het flegfte, door zyn gewoonte.
Dat is de reden waarom dat Rembrant niet

veel Hiftorize onderwerpen gefchildert heeft,

alhoewel dat hy oneindig veel fchetffen heeft

getekent die niet minder als zout ontbreeken,
en wel zo geeftig als het geene de befte Mee-
fters hebben voortgebragt. De groote menig-
te van zyn tekeningen die ik hebbe is een over-
tui^ent bewys dat men hen den regtmatigen
lof niet kan benemen : en alhoewel de Prin-
ten zo geeftig niet Geinventeert zyn als de te-

keningen daar ik van fprcek, men ziet 'er niet

fe
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te min een ligt en bruin en gemoedsbewegin-
gen in die van een ongemeene fraaiheit zyn.

Het is waar dat de begaafrheit van Rembrant
haar niet heeft gewend tol de verkiezing van
de fchoone Natuur : maar hy had een won-
derlyke konftgreep voor de navolging van de
tegenwoordige voorwerpen. Men kan 'tr van
oordeelen uit de verfcheide Tronien diehyge-
fchildert heeft, die wel verre van de vergely-

king van eenig Schilder te vreezen , dikwils
door haar tegenwoordigheit die vandegrootftc
Meefters doen zwigten.

Indien zyn omtrekken niet corre£l: zyn, de
manier van zyn tekenen is evenwel vol geeft,

men liet in zyn Tronien die hy in Print ge-
bragt heeft, dat ieder trek van de Etsnaald ge-
lyk als in zyn Schilderen , ieder Pinceel ftreek

,

aan de gedeeltens van het aangezigt een kente-
ken van leven en waarheit byzetten , dat ons
doet verwondert ftaan over zyn vernuft.

Hy had een * boven gemeene kennis van 't supre-
ligt en bruin, en zyn Locale Couleuren bie« meiütei-

den een onderling behulp aan elkander , en i'S*^"ce»

doen zig gelden door de vergelyking, Zyn
vlees Couleuren zyn niet min opregt nog min
fris, rog minder doorzogt in de onderwerpen
die hy heeft verbeeld, als die van Titiaan.

Deze twee Schilders zyn overtuigt geweeltdat
'er Couleuren waren die de een de ander
bedorven door f het al te veel over en wéér tLéxës
temperen, dat men aldus dezelve niet al te

veel door malkander moeft werken door de
^'^''^^

bev/eging van 'c Pinceel, immers zo min als

'r_mogelyk was. Zy bereiden door bevriende
Couleuren een eerden gront, het naaft byko-

mende



400 De Schoole

mende aan de Natuur zo na als het hen doen-,

lyk was. Zy gaven in deze verffen gront lugti-

^ . ge Pinceel flagen met *zuivre tinten
,
enbrag-

Vkrges!^*^^" aldus de kragt en frisheit van de Natuur
daar in , voleindende dus 't geene zy waarna-

men , in het model of leven datze voor hen
hadden. Het onderfcheid dat *er over dit on-
derwerp is tuüen deze twee Meeders. Is

I Ses zulks dat Titiaan, f 'z.yn onderzoekingen meêr
rcchet- fmeltcnde en ongevoeliger maakte, en datze
ches. Rembrant zeer onderfcheiden zyn als men

van naby ziet; maaropeenbehoorlykenafftant

fchynenze zeer verëenigt door de welgepafte'

Pinceelflagen en door het accoord van de Co-
leuren. i3eze behandeling is byzonder eigen

aan Rembrant, 't is een overredent bewys dat

de bekwaamheit van dezen Schilder bedekt is

door 't geval, dat hy Meefler van zyn Ver-
wen was , en dat hy 'er de konftgreep in den

t :j: hoogften graad van bezat.
So'.tve-

rains. GERARD DOUW
VAn Leyden,is Difcipel van Rembrant ge-

weeft, en al hoewel zyn manier van fchil-

deren zeer verfchillende is van die van zyn

Meefter ,
nogtans is hy aan hem de kennis

fchnldig van de voornaamfte konftregels het

Colorict betreffende, hy fchilderdc in 't klein

inOlyverv, en zyn figuurtjes die in 't gemeen

niet boven een voet groot zyn, zvn zo uitvoe-

rig gefchildert als ofze zo groot als de Natuur

\varen. Hy deed niet als naar het leven dat hy

in een ronde of bolle Spiegel befchouwdc.

Hy heeft niet veel Portretten van groote Hee-
ren
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ren of Vrouwen gemaakt, om dat zulke perzo-
nen in 't gemeen den tyt nog hetgedultzo lang

niet hebben als het deze Schilder vereifte.

De vrouw van een Reiident van Denemar-
ken,die van Gerard Douw wilde gefchildert zyn,
heeft vyfdagen agter een voor hem gezeten,
alleen voor een hand zonder van de tronie te

fpreeken. Derhalven moetmen bekennen dat
2yn konft werken zo uitvoerig zyn als de Na-
tuur zelfs, zonder iets te verliezen van haar hel-

derheit, van de houwding en kragt van de Co-
leuren

,
nog van de kennis van 't ligt ea

bruyn.

De ordinare form zyner Schilderyen zyn
doorgaans een voet groot en de prys dien hy
daar voor deed betalen was dan eens zes dan
agt hondert guldens , m(?dr of min naar den tyt

dien hy daar aan bedeed had : want om den prys
te ftellen zo Reekende hy ieder uur dat hy Schil-

derde op een gulden. Zyn Schilderkamer had
een hoog ligt om voordelige Tchaduwen te heb-
ben , en was aan den waterkant om voor de
ftof bevryt te zyn

,
hy liet zyn verven op een

glas vryyen
, zyn Palet en Pencelen waren

zorgvuldig in een doos geflooteri w^anneer hy
niet Schilderde , en als zy zig aan het werk
begeven zoude zo bleef hy langen tyt üii zit-

ten tot dar de ftofken s voorby waren. A 1 s hy zag
dat het fchoon vyeér was verliet hy het werk
en ging wandelen om zyn geeften wat Adem-
togt re geven die hy in den Arbeit van zo nette
Schilderen affloofde.

Daar is veel aan te merken op deze wyze van
Schilderen, ik en weet ook niet of het wel zo
navolgelyk als vervvüiidêilyk is , want het

Cc vuur

/
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vuur dnt in deSchilderkonÜ vereift wordkoint

weinig overeen met zulke een ongemeen ge-

dult en aandagt, als aan alle die kleine bexon-

derheden moet gegeven werden. Het ichynt

dat de fchoone wctenfchap van de koiilUiaur

in beÜaat dat met vv^einig werk de Schilderyen

op hun afftant uitvoerig fchynen : maar Ger-

ard Douw was in tegendeel overreed dat de

groote arbeid gelykformig met de groote ken -

nis moeft t'xamengaan, endatmenallesmoeft

navolgen 't geen men in het Model op een be-

hoorlyken afftant. Kon zien.

Het geen dat men daar van zeggen kan is

dat de (lukken van Gerard Douw uit weinige

figuurtjes beftaande, de Inbeelding ook minder

atooofden , en dat hy met een bezondere be-

gaaftheit tot zyn wérken gebooren was.

FR ANCOIS MIRIS

VAn Leyden ,
Difcipel van Gerard Douw

,

heeft ten eenemaal zyns Meelters mariier

gevolgt , indien hy niet een beter verkiezing

van deTekenkonft ,
fraajer geordineert ,

en ook

meèr zagtigheit in zyn Coleuren gehad heek,

* Mtroir hy bediende zig zo als Dduw van de * bolle

convexe. Spiegel ,
hy heeft weinig Schilderyen gemaakt

dewyl hy jong geflorven is. Daar is 'er on-

der andere een van hem de groote van vyltien

duimen , daar een ftoffe winkel in Verbeek

is, met den Koper en den Verkoper. Verfcheide

üukken van flofFen fch^^nen losgemaakt de

eene over den anderen leggende, in welke

men het onderfcheid heel duidelyk zien ^^n, de

frguuren', en al wat in de ordinantie van 't Ituk

' komt
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komt 2yn overkonrtig.Hy had voor ditftuk'fchil-

dery tweduizent gulden: en alles wat men van
hem ziet doet met reden beklagen dat zodanig
een Meefter 20 vroeg door de doot is wegge-
rukt, in de Bioem van zyn jaren Ao. 1683.

L A N G E J A N

EEn Haagenaar, van Dyks Leerh'ng, heeft

altyt met goet geluk de manier van 7yn
Meefter gevolgt. Veel Conterfeitzels heeft hy
gefchildcrt , die door geheel Hollant verfprcit

ïyn, eiidie hy naar van Dyk heeft GecopyeÈrt
gaan dikwils voor Origineelen.

JACOB JORDAANS
VAn Antwerpen

,
geboren Ao. 1 $"94 Leer-

de de beginzelen van de konft by Adam
van Oort : dat niet belette dat hy ook de an-
dere Schilders van Antwerpen bezogt , en in

2yn geed hunne werken overwoog! behalven
dat hy zyn bezondere ftudien deede naar de na-
tuur zelf, door dit middel ishy den Auteur van
zyn Manier gev^orden , en een van de voor
naamfte Schilders van Nederlant. Hem ont-
brak niets als het gezigt van Itah'e , alzo hy,.

zelfs betuygt heeft door de hooge agtingdieh/
voor de Meefters van dat land hadde, endoor
den groeten lu ft met denwelken hyCopyëerdè
naarTitiaan, Paulo Veronees ,de Baflans enCa-
ravnggio , wanneer hy diergelyke (tukken vinden
konde. 't geen de Itaüaanze reis belet heeft

was zyn huuwelyk, dat hy al te jong aan ging
mej: dc dogter van Adam van Oort,zyn Meefter.

Cc 2 Hy



404 Schoole

Hy was bequaam voor groote werken
,

ïyn

manier van b-childeren was waarfchynlyk,krag-

tïg , en overeenlkmmïg.
Men verhaak dac Rubens (uit wiens werken

hy ïyn befte grondregels geput hadde, en voor

dewelke hy ook Schilderde) vreezende dat hy

hem in de kennis van 't Colorercn te boven

mogt gaan, hem langen tyd bezig hield aan de

water verven van groote Patronen voor de Ta-
pytzeryen van de Koning van Spanjen , naar lug-

tige gekoleurde fchetilen die Rubens gemaakt

had ; en dat dit door een tegenftrydigegewoonte

de kragtige manier van Jordaans , die duidelyk

de waare natuur vertoonde,ver2wakte. Hy heeft

veel gefchildert voor de Stadt Antwerpen , en

voor geheel Nederlant. Ook aanmerkelyke

ftukken voor de Koningen van Deenemarken

en Sweeden. Hy was onvermoeit in den ar-

beit , en de uitfpanning van zyn geeft was des

Avonts in de verkeering met zyn goede vrin-

den, van de Natuur was hy voorzien meteen

vrolyke Imborft. En overleed Ao. 1678. Oud
vier en tagentig jaren.

ERASMUS QUILLTNUS

VAn Antwerpen, geboren Ao. 1603. Na
dat hy in de Philofophie geftudeert had,

voelde hy zig geprikkelt tot de Ifefde van de

Schilderkonft , en zynde onder het opzigt van

Rubens, is hy eeti voornaam Schilder gewor-

den. Hy heeft in zyn ftadt en de omleggende

pl^tflen veel groote werken voor de Kerken en

Paleizen gefchildert ; ftervende heeft hy groote

droetheit over zyn Perzoon nagelaten, meteen
won-
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wonderbaare Agtbaarhek voor zyn verdiende,
ïonder dat hy van zyn kant iets anders gezogt
heeft als het vermaak dat hy vond in deoefFe-
uing der Schilderkonft.

JOACHIM SANDRART
^^Eboren tot Francfort den iz Mey 1606.

Zoon van Laurens Sandrart, nadeocfFe-
ning van de Letterkonft gafhy zig aan het plaat-
fnyden over

,
op zyn vyftiende jaar ging hy

te voet naar Praag zig voor leerling aan Gilles
Sadeler aanbiedende , die hem aftrok van de
graveerkonft

, en hem aanrade het Schilderen
aan te vangen. Hy volgde zyn raad kwam
tot Uytregt om by Gerard Honthorft te ke-
ren, die hem mede nam naar Engelant, daarhy
weder van daan vertrok in 't jaar 1627. Als
wanneer de Hertog van Bucquingam gedoot
xviert

,
hy heeft in zyn levens befchryving

melding gemaakt van de twaalf Keizers van
Titiaan

, grooter als het leven gefchildert, die
door G. Sadeler in Prmt zyn gebragt. Hy voegt
daar ook by dar na de doot van den Her-
tog van Bucquingam

, de Keizer Ferdinand
de III. deze Schilderyen uit het Cabinet van
den Hertog liet kopen , om zyn Paleis tot
Praag daar mede te verfieren , die daar voor een
gedeelte nog zyn.

Hy was tot Venetien , alwaar hy de fchoon-
fte (lukken van Titiaan en Paulo Veronees Co-
pyëerde. Van daar trok hy naar Romen

, met Ie
Blond P]aarfnyder,zyn Neef,alwaarnaeenigen
tyt geweeft te hebben

,
hy zig aanzienelyk maak-

te in de Schilderkonft , der maate dat de Ko-
ning van Spanjen begeerende twaalfflnkken te

Cc 3 heb-
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hebben van de twaalf befte Meefters, die'als doen

in Romen gevonden wierden , aan den Koning

*er een geionden wiert van Guido, van Guerch-

in, Jolcpin, Maffimi , Gentelofchi , 1- ictro de

Cortone ,
Valentyn , Andre Sacchi , Lan-

franc ,
Dominiquin , Pouffin , cn van San-

drart. De Marquis luftiniani nam hem inzyn

Paleis , en gaf aan hem het op'zigt over het

plaatfnydenvandeftatuen van zyn gailery.

Sandrart,naeen lang verblyfin Romen,verrrok

naar Napels : Sicilien en Maltha: in de wederom

reizenaar Franciort,nam by den weg door Lom-
bardien Na gchuawclykt te zyn te Francfort

,

verliet hy Duitslant ter oorzaak van den hongers-

noot, en ging naar Amfterdam, daar hy by-

eenkoinft hield van Liefhebbers : wederom naar

Duytsflant keerende, nam hy bezitting van het

Landgoet Stokau in het Hertogdom Neuburg

gelegen , het welk hy door erfenifle verkret;-

gen had , maar het zelve in llegten Haat vin-

dende
,

verkogt hy alles wat hy hadde van

fchoone Schilderyen en Tekeningen , en an-

dere fraajigheden om het te herllelleu. Naau-

welykswas hy in ftaatom het vermaak daarvan

te genieten , als in de Oorlogen van Duyts-

lant , de frsncoifen het geheel afbranden. Hy
herbouwde het in beter ftaat als te vooren ! cn

vreezende een tweeden vyandelyk'cn overval

,

verkogt hy het , en ftoeg zig tot A ngsburg neder

,

alwaar hy verfcheide werken ondernam , onder

andere detwaalfmaanden van 't jaar in 't groot,

dewelke in Holland' in print zyn gebragt met

de befchryving in Latynze vaarzen

Na de doot van zyn Huysvrouw verliet hy

AugsbTirg
,
begaf zig met 'er wOon tol Neuren-

berg,
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burg, rcgte aldaar een Akademie der Schilder-
koüW op, gaf eenige boeken uit betrefFendede
konft,aan dewelke hy gearbeid hadde tot den ou-
derdom van zeven ch zeventig; jaren,aho hy zelf
gezegt heeft.

Onder alle xyn boeken, is het aanmerklyk-
fte dat van het leven der Schilders handelt, in het
welke hy een kort verhaal ter neder gellelt heeft
van de Jtaliaanze Schilders getrokken uit Va-
fari en Ridolfi, en Karei van Mander gevolgt,
aangaande de Nederlanders van de voorlede
Eeuw

: Voor het overige heeft hy zig gedient
van aantekeningen zo veel als hy heeft konnen
ontdekken

, en de levens der gener die hy
Perzoonelyk gekent hadde te boek geilek : 't is

daar uit dat wy het grootfte gedeelte in onze
befchryving hebben ingelaft rakende de Neder-
lantffe Schilders van deze Eeuw.

Dit leven van Sandrart is in'tlangbefchree-
ven op het einde van het boek daar 'ik van ver-
haalt hebbe, die daar den Auteur van is heeft
den (lerfdag van dien Schilder niet aangete-
kent. Hy maakt melding van een menigte
groote Taferelen zeer overladen van werk,
en veele Conterfeitzels, alles van de hand van
Sandrart. Hy fpreekt eindelyk van Sandrart
als of hy een voornaam Schilder waare ge-
weelf. Dewyl ik van zyn Penceelkonft niets
gezien hebbe, zo kan ik vanzynbekwaamheit
niet oordelen: het fchyntegter dat men ten zy-
nen opzigte niet als middelmatige gevoelens
ifioet hebben als men de printen aanmerkt in dat
boek onder dewelkehy zyn naam geftelt heeft,

't Geen het pryswaardigÜc is van zyn boe-
ken

, is de lieÖe die hy had tot het voordeel
van zyn konft , en het voornemen om aan de

G c 4 /':>ngc
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j onge Schilders zyn lantsgenoten dienft tc doen

,

* Belles nen voor de oogen (tellende de * fchoonfte
Statuès, ilandbeelden en gebouwen van Romen.

HENDRIK VERSCHUURING

DE natuur pronkt de waerelt op door de ver-

andering van de vernuften, geiyk ly de aar-

tGcüics
veriiert door de verfcheidentheit van haar

' V rugben , en dew yl dat zy de eene en de ander dan

eens eerder dan eens later voortbrengt, vveetzy

aan ieder zyn aangenaaniheit en waardy te geven.

Hendrik Verfchuuring geboren in Gorcum
Ao. 1627. Zoon van een Capiteinindienft van

den ftaat, was een vroeg rype vrugt , door den

Vader van 7,yn k-ntsheit af zorgvuldig ge-

kweekt, die de genegenheit bemerkende welke

ïyn ïGon tot de Schilderkonlt Het blyken wan-

neer deez' jongeling 2ig begon te bedienen van

7yn rede, hem van zyn agite jaar by een Schil-

der tot Gorcum bedelde, die niets anders deed

als Conterfeiten. Hendrik oetïende xiginde

Tekenkonft tot aan den Ouderdom van dAr-

tien jaren , wanneer hy dezen Mecfter verliet

om naar Uytregt te gaan by Jan Both
,

die

als doen in naain was , en door zyn onderwys

te vorderen. Aldaar verbleef hy zes jaren, ra

verloop van dien tyt zig in dc handeling van

zyn konft genoeg in ftaat bevindende om met

voordeel de frhoone dingen die in Italien zyn

te zien, nam hy dereize aan op zyn twintigja-

ren , en begaf zig aanftonts naur Romen ,
zig in

de eerfte jaren bezig houwdendc ir» het nateke-

nen van de beelden en om de Academiën by

te woonen : maar dewyle zyn geeft geneigt

was tot het Schilderen van dieren, Jagten cn

velt«
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Veltflagen , lo maakte hy een byïondere ftu-

die van alles dat hem daar toe konde dienftig

2yn. Hy gaf zig over aan het landfchap, en
om de Gebouwen te tekenen , niet alleen
rondsom Romen , maar ïn al het overige
van Italië. Deze oeftening gaf hem een fmaak
van de Boukonft , en hy liet door zyn
vSchilderyen de genegenheit die hy voor de-
2e kunft had zien , en den goeden aart dien
h)' had aangenomen. De Steden daar hy zig

in zyn reize het langft heeft opgehouden, zyn
Romen, Florencen, cn Venetien. In deze
laafte Stadt geraakte hy by luiden van aanzien
in agting, om zyn konftwerk en manier van
leven. Eyndelyk na een verblyf van tien jaren
in Italien jfloeg hy op weg om naar Hol land te

Heeren : hy reisde door Switzerlant en Vrank-
ryk. Tcrwyl hy in Parys was , ontmoetende
hem de Zoon van den Heer Burgermeefter
Maarzevéen van Amfterdam, die' naar Italië

ging, die" hem zonder veel moeite beweegde
om hem te vergezellen. Hy keerde dan we-
derom, en verbleef daar nog drie jaien , na
verloop van dewelke hy in Hollant kwam, en
te Gorcóm aanlande in 't jaar i66z.

Het was als doen dat hy kragtig wiert aange -

fpoort om zyn genegenheit tot het Schilderen

van Veltflagen ten toon te (tellen, hy gaf zig

daar ten eenemaal aan over, en om met voor-
deel zyn voornemen te vorderen, zoleitedehy
naauwkeurigop alles wat in de legers al omging.
Hy volgde het leger van den Staat in 't jaar

1672. Hy maakte zyn bezonderc (tudie van
allerhande flag van Paarden, tot alle gebruyk

dienende : hy tekende af de verfcheide legerin-

C s gen,
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gen, V/at 'ér al gebeurde in de Gevegten , Ne-
derlagen, en attogten : wat 'er voorvalt na een

overv\'inning op het Slagvelt, onder de doden

en ftervende, overhoop met de Paarden en ver-

late wapenen Zyn vernuft was overvloedig

en ichoon, en hoewel dat hy een groot vuur

bad in zyn gedagten en in de uytvoering, de-

wyl dat hy veel hadde naar de Natuur geftu-

deert , viel hy in een bexonderen fmaak , die niet

ontaardè van 't geene dat men manier noemt,
maar die een groote verandering in de voor-

werpen bevatte , dat méér had van het Itali-

aans als van lyn Landaard, naardeeigenfchap

van de onderwerpen die hy behandelde, de-

welk byna alle Moderne lyn. De Toneelen
van zyn Schilderyen 7-yn fchoon, en deFiguu-

ren die daar in komen 7yn altoos vol geeft.

Zyn grootfte vermaak was de oeffening van

2yn konft : hy had altoos het kryt in de hand,

en vertrok telden van een plaats daar hy niet

het eene of het ander van ïyn fmaak getekent

h-ad , 't zy naar het leven , of naar eenig goet ftuk

Schildery, 't zj Beelden, Gebouwen, of Die-

ren. Tot dien eynde droeg hy altyd een klein

Boekjen, va« wit papier gebonden , bezonder

daar toe gemaakt by zig, 7Ailke heb ik 'er wel
tot twintig toe gezien , vol van zyn krabbelin-

gen. Zyn befte Werken zyn in den Haag,
Amfterdam

,
enUytrecht. Door zyn goet ge-

drag en verftant wicrt hy een Amptgenoot in

c>c Regeering van zyn Stadt : maar hy nam de-

ze eere niet aan, als onder voorwaarde van de

o<;fFening in de Konft, die hy meêr als het lec-

ven beminde, niet tc ver iatcn. Hy flcet. aldus

geruftelyk zyn dagen; geert in zyn Ampt, en
van
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van al de Waerelt bemint, tot dat hy 7.ig eens

te Scheep begeven hebbende , om een kleine

Rcys te doen , door een rukwint die het Vaar-
tuig om doeg, het leven verloor, tweeMeilen
van Dordrecht, den 2Ó April 1690. in den Ou-
derdom van 6z jaren. Ik heb van zyn hand,
een groot Boek vol van 2,yn Tekeningen , daar

de befchouwing méér van zegt als ik fchryve.

GASPAR NETSCHER
GEbooren tot Praag in Bohcemen

,
zyn

V'ader was een Ingenieur ^ die in dienll

des Konings van Polen overleed, 2yn Moeder
was ter oorzaak van de Roomze Religie, die

zy beleed
,
gedwongen om Praag te verlaaten , -

met drie Zoons die zy hadde , waar van Gaf-
per de jongfte was, eenige iVleilen van daar
hield zy ftil in een Gadeel, dat wanneer zy
daar het min ft op dagt b elegert wiert, de be-

zettelingen die het nimmer wilden overgeven,
wierden zodanig uirgehongert , dat de twee
Broeders van Gafper van honger ftorven.

De Moeder haar ziende gedreigt van 't zel-

ve lot, vond middel om by nagt uithetCafteel
te geraken, en te vlugten met het eenige Kint,
dat haar overig v/as. Alles ontbrak haar be-
halven de moet; haar op wejj[ begevende, met
het Kint op den arm

, geleide haar het geval
tot aan Aarnhem , in Gelderlant, daarzyeenig
middel vond om te bcftaan, en om haar Zoon
op t€ voeden.

Een Geneesheer Tuilekens genaamt, Man
van Middelen

, en groote verdiende
, nam

den jongen Netfcher in zyn befcherming , en had
die
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de opzigt over zyn eerfte leeroeffeningen , met
vooineemeii om hem in de Medicyiien te laten
ftuderen : maar de geweldige neiging van Net-
fcher, helde over naar de zyde van de Schildcr-
konft. In alle zyne oelfeningen konde hy zig

* Griffo- niet onthouwden om een zoort van * Hanepoten
te tekenen

, op het zelve papier daar hy zy n Thê-
mas opfchreef. Het niet mogelyk zynde hem
deze genegcnheit te benemen , oordeelde men
dat het beter was hem zyn luft te laten opvolgen.
Men bertelde hem by een Glazemaker, (die

} de eenige Man was in Aarnhem die een weinig
1 wift van Schilderen ) om het tekenen te lee-

/ ren. Maar eenigen tyd daar na, zig fterker ge-
voelende als deze Meefter

,
ging hy naar Deven-

ter, by een genaamt ter Burg, die in dezelve
tyd Burgermeefter van die Stadt , en een fraai

Schilderwas, Hy deed alles naar het leven, en
had een bezondere bcgaaftheit om heel natuur-
lyk Satyn te Schilderen , zo dat in al de verbeel-
dingen van' zyne konftftukken, hy de gelegen-
heit heeft waargenomen , om deze ftoffe daar
in te pas te brengen , en zulks te fchikken

,

dat het zelve het voornaamfte licht ontfangt.

Netfcher heeft veel van deze verkiezing bebouw-
den indien hy het niet in alle onderwerpen ge-
volgt heeft, gelyk zyn Meefter, hy heeft zig in

verfcheide ftukken daar van gedient, maar al-

toos met verftant.

Na dat hy dan by ter Burg een groote han-
deling van 't Penzeel bekomen had, wende hy
het naar Hollandt, daar hy langen tyd werkte
voor de handelaars in Schilderyen , dieonkun-
dig van zyn aardigheit , hem zeer weinig voor
?yn werken gaven, en dezelve duur verkogten.

jjezc
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Deze knevelary hem verdrietende, namhy be-
lluit om^ naar Romen te gaan. Hy begaf zigop
een Schip, dat naar Bourdeaux ging, daar aan-
gekomen

, nam hy zyn intrek by een Koopman,
wiens nabeftaande hy ten Vrouwe nam. Al
dus wederhield een Üerker liefde, als die van de
konft, de Italfaanze reis, en deed hem we
der naar Holland keeren.

Hy nam zyn woonplaats in den Haag, en
door den goeden opgang van ïyn Konrtwer-
ken is hy aldaar gebleven; de ervarentheit had
hem doen begrypen , dat het befte middel voor
hem, om met een talryk huysgezin te kunnen
beftaan

, was het Portrct-fchilderen. Hy
verkreeg in dit ?,oort van Schilderen zo veel
roem en bekwaamheit, dat 'er geen luiden vaii

aanzien in Holland waren, die niet een Con-
terfeitzel van zyn hand hadden, cn dat het me-
rendeel van de vreemde Minifters niet konde
beduiten , om Holland te verlaten zonder een
Portret van Netfcher mede te voeren , dit is de
rede dat men dezelve in alle landen van Euro-
pa ziet. Don Francifco de Melo, Ambaffa-
deur van Portngaal , was niet vergenoegt met
het zyne te hebben , maar hy nam nog veel an-
deren met zig , die tegenwoordig tot LifFabon by
den Aarts-Biflchop van die Stadt zyn.

Koning Karei de twede van Engeland groot
behagen hebbende in de Konft Van Netfcher,
deed alles wat mo^elyk was, om hem door een
aanzienelyk Penzioen in zyn dienft te trekken:
Maar Netfcher, die alreeds genoeg gewonnen
had om gelukkig te leven

, agtte de geruftheit die
hy genoot veel beter , als het onftuimig leven van
een groot Hof. Onderwylen de fmerte die hy

geduu-



'4t4 Schöote

f geduurende den loop van zyn leven uytftont,

ontftelde dikwils de 7oetheit van 't 7,elve: het

graveel, daar hy van lyn twintigfte jaaraf mede

gekvt^elt was , met de podagra in 't vervolg daar

by gevoegt, fneed hem xyn levensdraad at", in

den Haag in 't jaar 1684. in den Ouderdom van

48 jaren.

Netfcher is een van de befte Meefters van

Nederland gevs^eeft , ren minlkn van die geen

die in 't klein gefchildert hebben ;
ïyn tekenmg

* Cor» ^jis * vaft genoeg, maar zyn fm.aak ofverkic-

zing , in dit deel der konft ,
gaat niet buiten den

aart van 2yn Land. Hy verttond zeerwel het

Lichten Bruin, en onder de Lo^-^/e, oj ey^ent-

lyke Coleuren van ieder voorwerp ^ die alle goet

waren , had hy een bezon Jere begaaftheit om
het linnen natuurlyk te vertoonen. Zyn ma-

nier van Schilderen was fmeltende , zonder

merkelyketoetffen, uitvoerig eRier zonder moei-

te, of (gelyk als men zegt) ftyf te zyn. Wan-
neer hy de laaite hand aan eenig werk wilde

leggen, haalde by daar een vernis over, die,

voor het droogen hem den tyd gaf om twee of

drie dagen daar in te Schilderen ; in dezelve

tyd, gaf het hem het middel om de Coleuren

tRema raar zyn welgevallen te jherkneden, die nog te

• hart . nog te vogtig v.ynde , hen ligtelyk yeree-

nigen konde, m>et de geene die hy van nieuws^

daarop zette, zonder iets van baar frisheit, of

eerfte hoedanighcit te verliezen.

VIL BOEK
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VIL BOEK.
Het Le-ven der Schilders van Vrankryk.

HEt is bezwaarlyk den tyd te bepalen wan-
neer de Schilderkonft in Vrankryk zyn

b-giiizei iienomen heeft:' want als Francifcus
d-ni eerden, Rollb en Primaticio uyt Jtalien

li -t komen, was Vrankryk niet ontbloot van
Schilders, die lig in Itaat bevonden, om on-
d:r het opziet van deze twee Meefters te ar-

b;idcn
, metveel andere Italianen , die in Vrank-

ryk overkwamen. De Franfen waren Simon
1' Roy, Charles en Thomas Dorigny, Louis
Franco;s, en Jean Lerambert ; Charles Char-
moy, jean en Guillaume Rondelet, Germaia
Munier, Jean du Breuil, Guillaume Hoey,
Eullache du Bois, Antoine Fantoife, Michel
Rochetet, JeanSamfon, Gerard Michel, Jan-
net, Corneille de Lion, du Moutier de Va-
der, en jean Coufin.
Hoewel dat onder alle deze Schilders, zom-

mige bekwamer zyn geweeft als de andere, eg-
ter hebben hunne werken dat aanzien niet,

datze het oog op hen zouden trekken van de
Liefhebbers onzer Eeuwe, ten waare dat men
wilde uytnemen Jannet, Corneille de Lion,
du Moutier, en Jan Coufin. De ccrfte heb-
ben een menigte Portretten gemaakt, onder
dewelke heel goede gevonden wordea.

J E AN
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J E A N C OU SIN

AAngaande, was bedonder lofwaardig, eu
geboren te Soucy

,
digte by Sens , den

luft dien hy in ïyn jonk heit tot de goede kon-
den had , veroorzaakte dat hy een goeden
grond leide, boven al in de delen der wiskonll,

waar door hy regelmatig was in zyn tekening :

ook is hy vaft en zeeker genoeg geweeft in dit

gedeelte der kon ft
;
by heeft ook een boek uit^

gegeven , dat veel malen herdrukt is , dat al-

hoewel klein en van weinig aanzien
,
langen

tyd de geheugenis Van lanCouiin bewaren zal;

Hy heeft ook van de Geometrie en Perfpeftive

gefchreeven. Dewyl in zyn tyd hetGlasfchil-

derenin 'tgebruyk was , heeft hy zig daar meer
aan verbonden, als aan het maken van Schil-

deryen. Men ziet van hem fchoone dingen in

de Kerken en omleggende plaatflen van Sens,

en in zommige van Parys , onder andere in die

van St. Gcrvais, daar hy op de Glafen van het

Choor de Marteling van Laurentius gefchildert

heeft , bcneven den Samaritaan , en de genee-

zing van den geraakten. Men ziet in de Stad

Sens
,
eenige Taferelen op zyn wyze gedaan

,

en verfcheide Portretten : Maar het allervoor-

naamfte van zyn Werken is het ftuk van het al-

gemeen Oordeel , dat in de Sacreftie is van de

Minrebroeders van 't Bos van Vincennes, dat

men ziet uitgaan van Pieter de Jode, Neer-
lander , goet Tekenaar. Dit Tafereel geeft

den overvloedigen geeft van zyn Maker te ken-
nen , door de menigte Figuuren die daar in ko-
men : 't geene daar in zoude te wenflcn zyn

,

was
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Was wel een weinig meêr vloeij entheit in den aart

der tekenkonrt ,
hy trouwde de Dogter van den

Luitenant Generaal van Sens, en bragt haar

tot Parys , daar hy het overige van iyne dagen

fleet. Zyn wetenfchap en aangenaam levens-

gedrag, baande hemden weg ten Hoove, met

agting'en gunft, geduurende de Regeering van

rienrik den tweeden. Francifcus den tweeden.

Carel den negenden. En Henrik den derden.

Dewyl hy oi>k de Beeldhouwery verftont,

2o maakte hy de * Begraafplaats van den Ad- * Tom^

miraal Chabot, die tot de Celeftiuen van Parys beau,

is , in de Capelle van Orleans. Men weet niet

naauwkeurig hoe lang dat Jean Coufm heeft

geleeft, men weet alleen dat hy leefde in 't jaar

1 3-S9. en dat hy leer oud geftorven is.

DU B R E U I L

E N

B U N E L.

DEze twee Schilders waren na de dood raa

Primaticio, belaft met de allervoornaam-

fte Schilderwerken. De eerfte fchilderde

veertien ftukken in Frefco tot Fontaine Bleau

in een van de Kamers die men noemt Defpoéles,

en met Bunel de kleine Gallery van de Lou-

vre, die in 't jaar i6óo verbrandde. Zy zyn

geftorven onder de Regeering van Hendrik den

vierden.

D4 MAR.
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M A RT I N F R I M I N E T

VAn Parys, had lyn Vader tot Meefter,
dat een heel gering Schilder was: maar

de Naaryver oni de jonge Luiden te overtref-
fen, die als doende zelfde Kon ft oetFenden,
deed hem de reis naar Italien ondernemen. Zyn
voornaamfte verblyf was tot Romen, daar hy
ieven jaren woonde, en meeft naar deWerken
van Michel Angelo ftudeerde

; invoegen dat
alles wat hy zedert maakte veel behield vaa
de manier van dien grooten Meeller. Men
kan daar over oordeelen door de Capel van
Fontaine Bleau, die van zyn hand gefchilderc
is. Hy ondernam dit werk onder de Regee-
ring van Henrik den vierden, die aan hem teke-
nen gaf van zyn agting, hy volharde daar in
onder Louis den dertienden , diehem met de Or-
dre van St Michiel vereerde. Maar hy genoot
niet lang deze eer

, nog de gunften van het
Hof, want voor dat hy dit werk t'eenemaal
voleindigt had, wierd hy ziek en ftorf in 'tjaar
1619.' oud ^2 jaren.

Men had in dien tyd veel Schilders die Fri-
minet opvolgden , maar die in plaats van zyn
manier te verbeeteren , de Konii in Vrankryk
door hun laf fchilderen nog eens in 't verval
bragten, dat tot den tyd geduurde, dat Blan-
chard en Vouet uyt Italië overkwamen. En
dewyl deze Schilders niet nalieten in de Ko-^
ninklyke Huizen te werken , zo zal ik hun
Namen hier opgeven , om den draad van de
Hiftorie niet te verliezen ; Dete zyn du Perac

,

Jc- AnaeBaullcry, Heary Lcrambert, Pafquier

Tetc-
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Tetelin, JeandeBrie, Gabriël Honnoit, Am-»
broife du Bois , en Guillaume du Mée.

FERDINANDELLE,
HOewe) geboortig van Mechelen , moet

evenwel onder de Franze Schilders ge-

plaad worden, hebbende by na altoos tot Pa^
rys bezig geweeft, daar hy veel fchoone Por-
traiten gefchildert heeft , terwyl dat Louis

,

Henry , en Charles Baubrun, die hun Gun°
ftelingen aan het Hof hadden , beeter voor 't

hunne deden betalen als hy, hoewel dat ty

lieden minder in de Konft waaren. Hy heeft

twee Zoons nagelaten, dat ook Schilders 2ya
geweeft.

V A R I N

GEboortig van Amiens , Schilderde met
goeden opgang tot Parys , van zyn hand

is het Groot Autaarftuk in dc Kerk van dé
Ongefchoeide Carmeliten

,
by het Palais van

Luxemburg, 't Is to veel te meer redelyk

om van hem te melden, om dat hy Pouffin

op den weg heeft geholpen , in de Loop-
baan der Schilderkonft.

JACQES BLANCHART

VAn Parys
,
gebooren in 't jaar 1660 , leerde

de beginzelen van de Konft by Nicolaas
Bollery zyn Oom, van wien hy zig aftrok, als

hy twintig jaren oud was, om de Italiaanfe reis

te doen. Tot Lionszynde, kreeg hy aldaar gele-

D 4 as gentheit
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heit om eenige werken te maken, endaaf doOf
het middel om de handeling die hy inzynkonft
had te verbeteren , dat hem vier jaren in die

Stad ophield :hy begaf xig vervolgens naar Ro-
men

,
bragt daar agtien Maanden door, na ver-

loop van dien tyd reifde hy naar Venetien , al-

waar de Coloréring van Titiaan, en de Ve-
neetziaanze Schoole hem zo Iterk bekoorde,

dat hy zyn geheele ftudie daar opaanleide, met
20 goet geluk, dat een Edele Venetiaan ,'die

van zyn Konüwerk begeerde, hem verpligte

om voor hem te fchilderen : maar de voldoe-

ning diedeKonftenaar ontfing, was voor hem
zo onfmakelyk, dat hy Venetien verliet, om
naar Vrankryk te keeren. Hy geraakte zoda-

nig in de mode , dat 'er by na niet een Lief-

hebber was, die niet een ftuk van zyn hand

wilde hebben. En daarom zyn de loflè Schil-

deryen, die hy gemaakt heeft, over al ver-

fpreid.

Ia Parys heeft hytweeGalleryengefchilderr

:

deeerfteis in het huis van den Heer de prefident

Perrault, ende andere daar hy de twaalf maan-
den van 't jaar verheelt heeft, wasby den Heer
de Bullion, Opper- Intendant van de Financiën.

Maar daar hy zyn meeften roem 'door verkree-

gen heeft, is het Tafercel dat hy maakte, om
op den eerften dag van Mey , in de Kerk van

Nótre-Damegeplaaü te worden. Het verbeeld

de Nederdaling van den H. Geeft , en word
aldaar zorgvuldig bewaart, als het voortreffe-

lykfle van alle de (tukken die men aldaar ziet.

Blanchart in de bloem van zyn jaaren
,
zig

in (laat bevindende om een groote Fortuin te

maken, wierd overvallen vau dc koorts, en
een
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een ïinking opdeBorft, waar door 2yn le-

venslamp wierd Liirgeblult , in den Ouderdom
van agt en dertig jaren. Hy was tweemaal ge-

hnuwt geweeft, en had van ^yn eerfte Vromv
een Zoon en tweeDogters. De Zoon om-
helsde ter goeder unre de/.elfdeKon(t. En on-
derfteunt nog met veel roem de agtingvanzyn
Vader.

Het is ligt te oordeelen dat 'er van alle de
Franze Schilders , niemand 7Ailk een goetCo
loriet heeft gehad als Blanchard. Men ziet van
hem niet veel groote Ordonnantiën : maar dat

men van hem ziet in de Galleryen hier boven
gemelt, en 7-yn üuk dat in de Kerk vanNotre-
Dame is , geeft genoeg te kennen , dat het hem
aan Geeft niet ontbroken heeft, en dat indien

hy geen groote Ordinantiën heeft gefchildert

,

de rede daar van geweeft is dat hy geftadig aan
Lieve Vrouwe ftukken bezig was, die hemde
gelegentheit benamen , om onderwerpen yan
grooter beflag te ondernemen.

SIMON VOUET.
GEbooren te Parys in 't jaar 15-82. Was

een Zoon en Difcipel van Laurens Voue't,
een middelmatig Schilder. Hy maakte zig in
weinig tyds zo bekwaam door zyn vlyt en het
ftuderen naar goede dingen , dat de Heer de San-
cy, die als Ambafladeur naar Conftantinopo-
len ging , hem verkoor om zyn Schilder te

7-yn. Hy fchilderde aldaar het Portret van den
grooten Heer: en alhoewel het aan hem on-
moogelyk was , anders als uit de geheugenis
hetzelve te fchildcrcn , alleenlyk door de fter-

Dd 3 ke
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ke indruk in 't ïien van dezen Monarch , als

den Ambafladeur by hem ter gehoor komt,
des niet tegenftaande maakte hy het zelve zeer
wel gelykende : na nog eenige andere dingen
tot Conftantinopolen gcfchildert te hebben,
vertrok hy van daar om zignaar Italien te bege-
ven. Alhier was hy veertien jaren. En Prins
van de Academie van St. Lucas te Romen

;

de Koning Lodewyk de Xjïl. die uit aanmer-
king van zyn vordering in de Konft hem ge--

duurende zyn verblyf in Italië, een Penfioen
gegeven had, ontbood hem in 't jaar lóay.
om in de Koninglyke Huizen , :en boven al

in dat van Luxemburg te fchilderen.

De gemakkelykheit die deze Schilder had
om Portretten met Crion of Paftel te maken,
behaagde de Koning, die met zo veel verma'ak
hem zag arbeiden , dat zyn Majefteit luft kreeg
om van hem in de Tekenkonfl: onderwezen te

worden, en daar in vervolgens zo toenam, dat
de Koning zeer welgelykende Portretten Te-
kende naar verfcheide Perzonen van zyn Hof.
De vermaartheit van Vouet vermeerderde

dag op dag , waar door hy een menigte van
groote werken aan de hand kreeg. Ik en 2al

my hier in de bezonderheden niet inlaten , de
Paleizen en aanzienelyke Huizen van Parys
2yn dairvan vervult: ook heeft hy een groot
getal (tukken voor de Kerken, envoorbezon-
dere Perzonen gefchildert.

Hy had in Romen de manier van Caravaggio
en van Valentyn gevolgt : maar zyn vermaart-
heit Jiem hebbende doen verkrygen een onein-
dig getal van alle zoorten van werken, ^onam
hy een manier van Schilderen aan, veelvoort->

vaaren**
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vaarender door de groote fchaduwen , en ge-

nerale, dog weinig onderzogte Tinten, dathy

in de gewoonte bragt , en daar hy to veel te

meêr gelukkig in Haagde, om dat hy het Pen-

ceel met een groote lugtigheit voerde. Men
iOLide rede hebbe om ïig te verwonderen , o-

ver de wonderbaare menigte van werken die

hy gedaan heeft, indien men niet en wifl, dat

een goet getal van brave Difcipelen, die hy in

zyn manier had opgetrokken, met weinig moei-

te, en een lugtige behandeling naar zyn Teke-
ningen de werken affchilderden.

Vrankryk is aan hem verpligt, om dat hy^
de plompe en * laffe manier die tot daar ^^^^ll^^
regeerde verbannen heeft , en den f goeden

\ le bon
aart, (gelykelyk met Blanchard) heeft inge Gout.

voert, Dees nieuwe manier van Vouet , en

het vriendelyk onthaal dat hy ieder aan deed,

was oorzaak dat hy van al de Schild^s zynes

tyds gevolgt wiert, en de leerlingen van allen

zyden tot hem toevloeiden , zulke namenr-
lyk , die toeleiden op het fchilderen , en die an-

dere Konften (afhangelyk van de Tekenkonft)
tragten te oeffenen , derhalven zyn alledeSchil-

ders, die in deez' laaften tyd, openbaare bly-

ken van hun vermogen in de Konü getoont
hebben, uit de School van Vouet voortgeko-
men : als Le Brun , Perrier , P. Mignard,
Chaperon , Perfon ,

LeSueur, Corneille, Do-
rigny, Tortebat, Belle, du Frefnoy ; en ver-
fcheide anderen diehy gebruikte tot her fchilde-

ren y;in Sieraden en Tekeningen, of Patronen
tot Tapyten

,
gelyk als Jooft van Egmont,

van Driffe, Schalberg
; Fateé, Bellin , van

Bouclé, Bellange, Cotelle . enz. zonder te

Dd 4 tellen



4^4 SchooJe

tellen een gEOOt getal jonge Heden , dieby hem
kwamen* om de Tekenkonft te leeren. Do-
rigny die 2yn behuwt Zoon, zo wel als zyn

Difcipel was , heeft een groot gedeelte der wer-

ken van zyh Srhoonvader ge-ëtll en in Print

uitgegeven.

Vouet door de geweldige menigte van zyn

werken, eerder van geellen uitgeput, als van

jaaren overladen, ftoif in 't jaar 164!. in den

ouderdom van negen en vyftig jaren. Hy heeft

een broeder gehad Aubin Vouet genaamt, die

in zyn manier fchilderde, eneentamelykMee-
fter WH.
De werken van Vouet , hadden een aange-

namer zwier, in vergelyking van die geenedie

tot daar toe in Vrankryk gemaakt waren , maar
vervielen alle in de gemaniertheit ( zo als men
2.egt) zo wel ten opzigt van de Tekening, als

van het Coloriet : dit laafte inzonderheit over

al flegt genoeg 'er in zynde, mèn ziet in zyn

Beelden geen uitdrukkingen der Hartstogten,

hy was vergenoegt met aan zyn hoofden een

algemeene behaaglykheit te geven die niets zeg-

gen wil» De grootfte naam en waardy van
* Pk- zyn werken , komt van zyn * Zolderftuk-
fonds^ keh, die aan zyne Difcipelcn een beter denk-

beeld hebben ingefcherpt , om fchoonder din-

gen te ordinceren, als alles wat dat deFranzen
tot dien tyd toe hadden gefchildert.

Vouet heeft dit voordeel boven andere

Schilders gehad , dat men 'er nooit een ge-

t Adhc- had heeft, wiens manier zo f aangekleeft is

renten,
^^yy ^(.y-^ <^qq'\X en de hand van zyn Leerlingen.

Maar men kan zeggen , dat indien van de

fAdc^ eene zyde door deze manier, ^deonfmaakely-
ke
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ke aart (die in Vrankryk regeerde) wanneer

hy aafl kwam, is weggenomen. Zy van een

anderen kant wederomonnatuLirlyk, en wildt,

dog anderzints lo gemakkelyk is, en met

veel graagheit ontfangen, dat ly de * Inbeel- Jfndee,

ding van alle zjn Difcipelen befmet heeft,

met hen een gewoonte te doen aannemen,

daar 7e met alle de moeite des waerelts

hen zelfs van hebben moeten ontflaan ; en

gelyk ik reeds gezegt' hebbe , deez voort-

vaarende manier was to zeer niet die van
Vouet, als die van zyn Interell.

NMCOLAS POUSSfN
GEboortig van Andely, een kleine Stad

in Normandien , in 't jaar 15-94. doch
oorlpronkelyk van SoifTons, alwaar zommigc
van zynGeflagtnaariihetRegtsgebied in handen
hebben gehad, Zyn Vader Jan Pouflin was
van Edelen afkomft, maar geboren met wei-

nig goederen
,

invoegen dat zyn Zoon
,
ge-

dwongen door den ftaat daar het Huisgezin in

was , en teffens door de hevige drift tot de
Schilderkon ft

,
op den ouderdom van agtien

jaaren zyns Vaders huis verliet, om tot Parys

in de eerfte beginzelen van deze Konft onder»

wezen te worden.
Een Heer vanPoitou, die genegenheJt voor

hem had , bedelde hem by Ferdinand Por-

tret-Schilder, welke Pouffin ten einde van drie

Maanden verliet, om by eenen genaamt TAl-
lemant te gaan , alwaar hy niet langer als één
Maant by was : om dat hy oordeelde niet ge-

noeg by zodanige Meefters te konnen vorde-

Dd y ren.



4^<5 -De Schooïe

ren
,
verliet hy hem , met het oogmerk ran

meerder voordeel te doew, in het naftuderen
van de (tukken der grootfte Meefters.
* Hy Mras eenigen tyd met de Waterverven be-

ïig, die hy met groote lugtigheit behandelde,
fils wanneer het geval wilde ^ dat hy in vriend-
jehaf geraakte met den beleefden en gedienfttgen
Mathematicus liegio^ dewelke ahdoen inde Gal-
lery van de Louvre zyn wooning hadde : deze
Heer

^
Liefhebber van de Tekenkonfi zynde

^
en een verzameling hebbende van de allerbejie
Printen van Raphaël^ en Juho Komano , liet
hem die Copyèeren^ De fchovnheit van dezel-
ve Poujfm zodanig aanpryzende

, dat hy die
met de groot fie drtft en uitterften vlyt navolg-
de

^
zyn geeft teffens vervullende met het denk-

beeld van de Tekening^ de fianden
^ bewegin-

gen^ en de inventien^ en de andere wonderbare
delen van dezen Meejler. Door welke oorzaak
hei toefchynt^ dat Poujfm in het uitbeelden der
liijiorien^ en het uitdrukken der Hartstogten
in de Schoolevan Kaphaël is opgetrokken ^ en dat
hy zekerlyk van hem het leven ^ en cie Melk der
Konfi heeft ingezogen. In dien tyd bevond zig
&an het Paryfje Hof den Edelen Gio: Battilia
Marino

, beroemt Italiaans Dichter
, die Lief-

hebber van de Schilderkonfl de vrientfchnp en
ommegang van Pouffin^ wiens verheven Geejl
hy kexde , met groote drift zogt en verkreeg^ en
be^^:^^ :e hem ten zynen Huyze te komen fchil-
4ei f.>t

, voor den welken hy zyn exgen Poëzye in
Tekeningen verbeelde

, inzonderheit zyn Adonis
welke "Tekeningen zedert bewaart zyn ^ in het
hoek van dien Dichter, dat in de Biblioteecq van

den
* Bcllori in vita Nicolo Pufliao,
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den Heere Cardinaal MaJJimi bewaart werd*
Staande Marino op zyn vertrek naar Komen ,2,0

wilde hy dat Pouffin de Italiaanze Reis met
hem aan nam ; maar het zy dat Pouffin eenig

werk om handen had , dat hem tot Parys we-
derhield, of dat hy verdrietig was over twee
vrugteloze ondernemingen , als hy getragt had
naar Romen te gaan , en onder weg in zyn
voornemen belet wierd, 20 vergenoegde hy v.ig

aan Cavallier Marino te beloven, dat hy hem
wel haaft ïoude volgen. En in der daad, na
dat hy eenige ftukken tot Parys gelchildert had,

onder andere, dat in onze Vrouwe Kerk is,

verbeeldende het derven van de Heillige Moe-
der Maagt, begaf hy zïg voor de derde maal op
Reis naar Romen, daar hy eindelyk aankwam
in de Lente van 't jaar 1624. als doen heb-

bende den Ouderdom van dertig jaren.

Hy vond in Romen de Cavalier Marino,
die aan hem duizent betuigingen van vriend-

fchap deed, en voordeelig van hem fprak by
den Cardinaal Barberini , hem onder andere
leggende , y?derete un Giovane che a 7ma ju-
ria di diavolo. Maar dewyl deze Cavalier

,

van den welken Pouffin veel hulp, en voor-
ftant verwagte naar Napels zyn Vaderland ver-

trok , en weinig tyds na -de aankomlt van de-

len Schilder kwam te ftcrven , en dat de Car-
dinaal Barberini , die begerig was om hem te

kennen , de tyd niet had , om dat hy een le-

gaatfchap moed bekleeden,zo bevond 7 ig Pouf-
fin in een benaauwden ftaat in Romen , zonder
hulp en zonder bekenden: en had de grootde
moeite des Waerelds om te konnen beftaan,

waar door hy genoodzaakt was
, omzyne wer-
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Jien, ,7yn eenigfte toevlugt, voor een ellendi-

gen prys teverkopen. * H'ant hebbende twee Ba-
tailles vol van [iguuren gefchildert

^
op een doek

van vier palmen groot verkogt hy het eene loor
zeven Scudi ^ het tweede voor zich behouden-

de om het nader te overzien. K^ter verloor hy
den moet niet ^ den weg dien hy injloeg^ beftont

in de gcflndige oefening^ zynde in de hefle ge-
jieltheit des ouderdoms. Met een groote drift om
te vorderen , met geduit den tyd afwagtende , om
zig te doen gelden en zyn naam doorlugtig te

maken. De noot/akelykheit om zyns levens
onderhout te bezorgen, was oorzaak dat hy
laiigen tyd afgezondert woonde, zonder eens
om te zien , alleen zig bezig houdende met aan-
dagiig ftuderen naar de fchoone dingen, die hy
vlyn'g naar Tekende.

Niet tegenftaande zyn eerfte voornemen om
de Schilderyen van de grootfle Meefters te Co-
pyéeren , zo oefFende hy dat zeer zelden. Hy
oordeelde dat het genoeg was dezelve met
aandagt te befchouwen , en zyn aanmerking
daar over te maken , en dat al wat men meer-
der deed verloren tyd was : maar hy had zoda-
nige gedagten niet van de Antieke beelden.

Dewelke hy naar Modelleerde met groote op-
merking ; en had daar van zulk een grooten
denkbeeld liCgreepcn, dat hy dezelve'tot zyn
voornaamüc voorwerp ftelde, daar hy zig ge-

heel aan over gaf. Hy was overtuigt dat de
Bronader der Ichoonheit , en van alle de be-

valligheden uit deze uitmuntende werkflukken
her voort kwam, en dat de Aloude Bceldfny-
ders de natuur hadden

, ( om zo te fpreeken )

^ Bellou.
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uitgeput, om hunne ftandbeelden de verwon-
dering van den Nazaat waardig te maken. De
grooie verbintenis diePouffin met de twee ver-

maarde Beeldhouwers AlefTandro Algardi, en
Francifco Quenoi hadde, (daar hy mede in

een Huis woonde,) heeft deze neiging koiinen
fterken enmogelyk doen geboren worden , hoe
het ook zy, hy is nimmer daar van afgegaan

,

maar heelt altoos met de jaren daar in toe-

genomen
,
gelyk ligt uit zyn werken is af te

meten.
* Niet alleen was zyn Z'erjiant bezig in het

navAgen van de bejle voorbeelden , maar teffens

in hetjluderen in de Geometria
,
perfpeólive

, of
Optica , zo in de * ftellingen en vermindering der * pogjj^
voorwerpen^ als in de verfpreiding van de //^-oae,

ten en de fchaduwen , vjelke fiudten hy deelagttg

VJierd^ uit de fchrijten van P . F: Matteo Zocco-
lini, die den Meefier was gewee/i van Dornini~

chtno in deze wetenfchap; voortyds in Parys de
Anatomie geleert hebbende ^ hernam hy ten twe^
demaal de ftudte , in gezelfchap van den Er-
vaarnen en Edelen Chirurgien Larcheo^ hen oefe-
nende op Lyken en Geraamtens , om daar in ten

Hiterflen verfiandig te zyn. Aangaande de jiu-
die naar het leven bezogt hy de Academie van
Domenichino , dat de geleerfie was , tot den
welken altoos al de andere Meefiers van zyn iyd
hen begaven. Zynde als doen ieder ingenomen
met de Faam van Guido lieni en een groote
toeloop -van de jonge lieden zo Italiaanze ah
yyemdelingen

,
bezig om te Copyëeren en te

Tekenen
, na de Hijiorie van Sant Andreas van

zyn hand gefehildert , in Sant Gregorio. Zo
vond
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•vond men Vouffm alleen
, Tekenende naar het

andere (luk van Dominichino , dat tot een weer-
gad gemaakt is

, onderzoekende de delen enfchoon-
heit van dit verwonderlyke Konftwerk , V geen
aan de andere aanleiding gaf ^ om zyn voorbeeld

^ naar te volgen , en een befluit te nemen , om naar
Dominiquin te Jluderen* ISlaar zynde den Car~
dinaal Francifco Barbarini , in Romen weder-
gekeert van zyn bezending in Vrankryk en Span-
je , wierd hy aan het fchtlderen gejlelt van dezen
Héér , dte van hem wenkte verbeeldt te zien
de doot vanGermanicns ^ een treurig onderwerpt
dat hy met uitdrukking van gemoetsbewegingen
uitnemend fchilderde. Nog fchilderde hy voor

den zeiven Cardinaal , het innemen van "Jeru-

zalem , daar in ten toon /lellende deftraffe over

Hebreeuwze Volk , en den Keizer Tttus ze-
gepraalende j voor wiens voeten de oproerige yo-
den nedervallen

t
deerlykgeflagenwerdende ^ an^

dere in ellendige geflalte worden met gebondene

handen weggevoert \ terwyl de overwinnende
Zoldaten met verwoetheit den Tempel van zytt

Rykdom berovende ^ Kandelaar
^
goude Vaten ^

en Sieraden wegjleepen : welke flifiorie onderde

hefte werken van den fVleefler beroemt is , van
zyn Eminentie gefchonken vjierd^ aan den Prins
van Echemberg^ Ambajfadeur des Keizers by

den Paus Urbanus den VIII.

Men zegt dat hy in den beginne eenige (luk-

ken Copyëerde naar Titiaan , waar van de Co
leur en den aart van de Landfchappen hem zeer

behaagde , om den goeden fmaak van de Teke-
ning te verzeilen, die hy zig naar de Antieken
had eigen gemaakt. En in der daad men heeft

aangemerkt , dat zyn eerfte ftukken beter van

Coleur
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Coleur engefchildert zyn als de andere : maar
ny liet wel haaft blyken door het vervolg van
2yne werken ; in het algemeen aangemerkt
dat in zyn grdagten hetColoriet van geen groot
belang was, of dat hy oordeelde het zelve ge-
noegzaam te bezitten, om van zyn Taferelea
niets weg te nemen, van de volmaaktheit die
ny er aan wilde geven.

Het is waar dat hy zodanig geftudeert had
naar de fchoonheden van het Antiek, de Sier-
lykheit, den grooten manier, de zeekerheit
en de verfchcidentheit van de Proportien de
uitdrukkingen, de order van de kledingen' de
Bywerken, de Edelheit, het goet gelaat, ea
de l^erheit van de Hoofden, de maniere van
handelingen

, en de gewoontens van tyden en
plaatfen

, en eindelyk alles wat men zien kan
ni de fchoone overblyfzels van de Beeldhou-
weryder Alouden, dat men zig niet genoe^ ver-
wonderen kan over de naau wkeurigheit, m'er de-
welke hy zyn Taferelen verrykt heeft. Hy was
20 wel in aaat geweeft als Michel Angelo
oin het Oordeel van 't gemeen te bedriec^en

*

deze had een Beeltenis van een Cupido^ ge-
maakt

,
en na dat hy daar aan een arm gebro-

Ken had dien hy behield
, begroef hy het overi-

ge van de Figuur, op een plaats daar hy wiil
dat gegraven zoude worden ; dit werk gevon-
den zynde, nam ieder een het aan voor Antiek-
maar iMichel Angelo den arm dien hy agter
gehouden had tonende daar aan te paffen , over-
won aldus de vooringenomenheit van a'lle de
geen die hy bedrogen had. Men zoude niet
veel reden konnen geloven , dat indien Pouffin
op een fluk niuurs in frefco gefchildert had, en

«enig
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eeniff gedeelte bezonder gehouden ,
dat men

lii^telyk zoude geoordeelt hebben ,
dat zyn

S?hilderkonft het werk ware geweeft, van ee-

nig befaamt Antiek-Schilder , zo overeenko-

mende lyn de Schilderyen die men gevonden

heeft van opregte Antiken ,
met zyne wer-

ken
Hy kweekte deze liefde tot de Beeldhouwe-

rv der Antiken, gaande dezelve onderzoeken

in de Hoeven en Wyngaarden rondsom Ko-

men, daar hy zig dikwils alleen afzonderde

,

om zyn aanmerkingen met meerder geruftheit

te oefenen, 't Is nok al in diergelyke afzon-

deringen geweeft, dat hy de ongewoone mt-

werldnge van de natuur gade floeg, zo ver die

opzicht had tot de Landichappen ,
en dat hy

voorgronden ,
verfchieten ,

en Boomen Te-

kende, en alles wat met zyn verkiezing (die

uitnement was) over een kwam.

Behalven de naauwkeurige ftudie diel oullin

naar het Antiek gedaan heeft, had hy z,g ook

ïeer gehegt aan^de werken van Raphael en

Dominiquhi , als aan de geene dien hy oordeel-

tlat het beft eeinventeert , het zeekerfte gete-

kent, en he? allerlevendigft de Hartstogten

uiteedrukt hadden: drie dingen die Poulfin al-

tols aangemerkt heeft, als de allerwezentlyk-

fte en voornaamfte van de Schilderkonft.

Eindelyk deze groote Man heeft gene wc-

tenfchappen agcerwege gelaten, die hem vo -

maaktkondenftellen Uideze delen, zo wel als

in de uitdrukking van de onderwerpen in t

algemeen , die hy verrykt heeft met alles

dat de aandagt van de Geleerde kan opwek-

Men
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Men 2iet van hem geen groote werken , de

reden die men daar van geven kan, is dat do
gelegenheit daar toe zig niet heeft aangeboden.
J3aarom behoeft men niet te tw^ylFelen , of het
geval alleen is oorzaak , dat hy zig tot het
Schilderen vaii lofze ftnkken heeft begeven, die
van een bckwaame groote zyn , om in de Ca-
biiietten der Liefhebbers, zodanige als die de-
zelve begeerden, geplaaft te konnen worden.
De Koning Lodewyk de XIII. en de Heer

de Noyers, Minifter van Staat, en Opziender
der Gebouwen , fchreeven aan hem tot Romen,
om hem te verpligten in 't begin van 't jaar 1639.
in Vrankryk te komen ;

dog hy nam bezwaar-
lyk het befluic om deze reis aan te gaan*
Tot dat de Heer van Chantelou tot Romen
* kwam , en hem zo aanporde , dat hy op zyn
•vertrek Pouffin met zig naar Parys voerde

^ op
het einde van jaar 1640. aangekomen tot

Fontaine Bleau^ wierd hy aanjionds de Konink"
lyke Gunfl gewaar , wordende hier jiatelyk ont^

fangen , en dril dagen door een ordinaris Edel"
man heerlyk of) Konings koften onthaalt^ daar
naar in de Kurojfe van den Heer de Noyers
naar Parys gebragt , alwaar op zyn amkomfl-
hy zyn eerbewyzing ging doen aan den Cardi-
naai de Richelieu , die hem de armen om den
hals ftoeg , en omhelsde , en aan de hand betuig-

de het groot genoegen dat hy had van hem te

zien^ den volgenden morgen wierd hy door diets

grooten Gunjieling des Konings by zyn Maje^
fteit ingeleit^ de welke het vernuft van Pouffin
toetjf'en willende

, of hy hem kennen zoude
,
zig

wat agterwaarts onder zyn Edellieden fchuil

Ee hield,

t Sollen in viu Nicolo fufllnot
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ki&ici MaArPouJJin rigte zig regel regt aanzyn

Maj>efl. en hoog zig op zyn kniën ^ met groot ivel-

Ix&h-agen 4fs Konings , die hem gunjiig ontfing ,

" e» géd/Hurende een half uur lang met hemjprak^

ham ondexvraagende naar zyn geboorte pUats ,

9UMr zyn maagfchap^ en zyn ouderdom^ daar

hy- met natuurlyke H'offelykheit op antwoorde , d^t

hu^ lot hevfi waardig gemaakt had\,te zien ^ en te

diemn den Allergelukkigfïen en Glorieuften Ko-

9t^n^ van- V'vankryk^ waar of - zynMajefieithem

i£È»re dfied van te zeggen^ dat zyn Ko;ifl ook

iqf een Sieraad en Lwper van zyn Ryk ver-'

ji^(^kte. Hem met eene voorjiellende tr/i twee

groots Stukken voo.r de Capelle van Fontaine^

J^l&afii , S. Germaan te fihilderen , FouJJin naar

:3>y»W'ooninggeh&ert zynde , zo wiert hemgehragt

in, een Fluweele 3e4trze , twee duizent Goude

j^roonen , duizent voor zyn 'Jaargeit , en duizent

•mor deReiz^f heèalven de onkoji'en daar op ge-^

miaht. Men had hem e-e-n treffelyke Wooning

gege-vcn:^ wi^t alles rykelyk geft^j^e-ert^ wat top

een Huishouding nodig was , gaande midde

ï» den l'iiyn van de 7hu,llhpies.

Mj fctólderde voor de Capelle van St. Gcr-

mmn he* Tafereel van het Avondmaal , het

w-dk' nu te Parys is in, 't Noviciat vaa de Je.-

luken. Hy begón in de Galtery van de Lqu-

VKC, de daden van Heccules, in deu tyd' dat

LaBri-de * afgun^ige uit de School van Vouethem
ve?d^ij2tig maakte, door hunne veragtingen en

]tv!^.aadfpreekej[ide redeneeringen die 2y voer-

dm , over dè bovengenoemde werken : dit

eevpegt by het oproerig kven van Parys, daar

Ry zi& niet naar fchik-ken k-ORda, d'eeï hem
heime=
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heimelyk befluüen om weder naar Romen te

keeren , onder voorwendzel van order op zyn
huiszelyke zaken te (lellen, en zyn Vrouwe,
mede te brengen. Hy vertrok van Parys op
het einde van 't jaar 1642. Maar wanneer hy in

in Romen was , 't zy dat hy 2ig daar bevond
als in 2yn Element , of het zy dat de doot van
den Cardinaal de Richelieu , en van den Ko-
ning die kort daar aan opvolgde , dat hy daar

2yn Maatregels naar rigte
,

hy wilde zedert

nooit weder in Vrankryk komen.
Hy volharde dan in het fchilderen aan lofte

Stukken; want zy zyn alle in Romen gemaakt
geweefi , om naar Parys te zenden, de Franfen
hebben *er zelfs die ook naar toegevoert , die nog
in ïtalien gebleeven waren , zo veele alze door
geit hebben magtig konnen worden, deze liit"

nemende Werken geen minder agting toedra-

gende , als die geene , die Raphaël gemaakt
heeft. Felibien die het Leven van dezen Schil-

der zeer zorgvuldig en wydloopig in SchriÉt

geftêlt beeft, verhaalt alle de Tafereelen, en
maakt de befcbryving van de zulke die de al-

lerberoemfte zyn.

Pouffin , na dat hy gelukkig zyn Levens-
loop geëindigt had , overleed , half beroert

geworden , in 't jaar ióé5'. in den Ouder-
dom van eenenzeventig jaren , en vyf
Maanden. Zyn lighaam wiért met ftaatfie

ter aarde beftèlt , in de Parochiale Kérk ,

van Sm Lorenzfi in Lucina. Men kêft
op zy» Begraafplaats de volgende Vae»-
2en,
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Farce pys Lacrimis. Vivit puJJiraHs iri

Urna^
V'tvere qui dederat nefcius ipfe mort

^

Hic tarnen ipfe filet, fi vis andere lo-

quentem^
M'rum eft , in tabulas vivit ^ eloqui-

tnr.

riy was gehuuwt met deZufter van Gafpar,

by de welke hy geen kinderen gehad heeft.

En zie hier wat de oorzaak van deez' echt ge-

weefl: is. Pouffin in een gevaarlyke en wan-

hoopige ziekte gevallen zynde , zo wiert hy

20 wel opgepall van deze Zufter van Gafper

,

die van een gedienftigen geeft was ,
zyn kwaal

ter herte nam, en tot kennis van dezelve ge-

raakt zynde , hem zo wel gade floeg, dat hy

volkomentlyk genezen wiert. Pouflin gevoe-

lig over de uitnemende zorgvuldigheit van de-

ae Dogter , aan de welke hy ten deele zyn

herftelling verfchuldigt was, trouwde haar uit

enkele dankbaarheit. Zyn nalatenfchap be-

droeg niet boven de feftig duizent Guldens:

Maar hy reekende Eyn geruftheit, en zyn

woonplaats in Romen veel hooger , daar hy

zonder eerzugt leefde

Eens als den Prelaat Maflimi , die nader-

hant Cardinaal wiert, hem bezogt hadde, en

de byeenkomft ongevoelig tot in den Nagt was

uitgerekt, en dat de Prelaat opftont om weg
te gaan , zo ging Pouffin met de lamp in de

hand , om hem langs de trappen uit te ligten

,

hem aldus tot aan zyn Karos toe geleidende,

-dat de Heer Maflimi zodanig moeide , dat
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hy iig niet konde onthouden van te zeggen

:

Ik beklaag u myn Heer PouJJlny dat gy met te-
nen Dienaar hebt : en ik , antwoorde hem
Pouffin, beklaag u -veel meer m<jn Heer

, dat
gy ^er zulk een groot getal hebty

Hy maakte nooit geen koopmanfchap voor
de betaling van zyn fchilderyen , maar hy
fciireefagteropdeDoek, denprys dien hy daar
voor veilde ontfangen , dat men hem ookaan-
üonts daar voor neêr telde.

Pouffin heeft geen een Difcipel gemaakt,
en het meerendeel der Schilders droegen hem
agting toe , zonder hem naar te volgen , 't zy dat-
ze zyn manier onnavolgelyk oordeelden , indien
ze daar eens wierden ingewikkelt , of dat zy
lieden te veel moeite gehad zouden hebben om
Zig waardig genoeg daar in ftaande te houden.

AANMERKINGEN.
Over de Werken van

P O U S S I N.

POuffin was met een heerlyk en fchoon ver-
nuft tot de Schilderkonft geboren : De

liefde waar door hy op de Antieke Beelden viel

deed hem vlytig naar dezelve ftuderen, zo dat
hy alle de fchoonheden en onderfcheidingen
daar van verftont : zoekende de oorzaak in de
lludie van de Anatomie , tot dat hy in dien fmaak
een doorgeleerde geoeffentheit in het Tekenen
verkreeg. Maar in dit gedeelte zeiver , in

plaatfe van zyn oogcn op de natuur te weii-

3 den,
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den , als op de oorfprong van alle de fchoon-

heden, daar hy mede ingenomen was, ïaghy
deze Meeftreffe derKonlten aan, als ver bene-

den de Beeldhouwèry , aan de welke hy haar

onderworpen had
,

invoegen dat in het mee-
têndeel van 2,yn Schilderyen , het naakt van

iyn beelden veel gelykinaargelchilderde Steen,

én eerder de hardigheit van 't Marmer ten toon

(lelt, als de tederheit van 't zagte Vlees daat

bloed en leven in doorftraalt.

Zyn Inventien in de Hiftorien en Fabülen,

* Alk. heeft hy verftandig behandelt, * gelyk ook de
gories, Zinnebeelden, Hy heeft de onderwerpen wel

weeten te verkiezen , en gevoegelyk met allè

de behoorlyke omftandigheden verfiert, inzon-

t Hcroi- derheit de | helthaftige , daar hy alles in heeft

qucs. te paffe gebragt wat tot aangenaamheit , en

onderregting dienen konde: om dezelve waar-

fchynelyk te verbeéldên ,*er byvoegende zo Wel
jPaffi- de Hartstogten ieder in 't bezonder , als de

Pame uytdrukkingen van het onderwerp in het al-

gemeen.
Verwonderlyk z.yn van hem de landfchap-

pen gefchildert , zo door de nieuwigheit der

voorwerpen daar zy uit beftaan, als door de

waarfchynelykheit Van de fchikkingen der

voorgronden en verfchieten, dan de verande-

fing van *t geboomte en de lugtigheit hunner

toetffen, en eindelyk door de vreemdigheden

die' er in gevoert zyn, dermaate dat hy dezelve tot

cén volmaakten ftant zouden gebragt hebben,

indien hy een weinig méér agt had gegeven op
* cou- de *eigentlyke Coleuren en deKonÜgreep van
kursio-

»t Ligt en Bruiü» Wanneer de geledentheit
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4% aatt bood, om tyn Schilderyen met Arché^

téduMr te verfieren , 2,0 toonde hy daar iii eétt

uitmuintende fchoone verkiezing , bewierp dè>-

zelve regelmatig naar deperfpeaive, diehy vól^

komentlyk verftont.

Hy' is- zo gelukkig akyd niet geweeft in het

fchik3<en van zyn Beelden ; in tegendeel katk

men hem berifpen , dat hy in 't meerendeèl zy^

ner Ordinantiën , dezelve te veel op eeti LyiH

heeft geftelt, en naar den aart van de B^s-relié-

ven gerigt ; en dat hy niet genoeg verandering

gegeven heeft, aan de * tegengefteldê Werkiri- * Cbn-

gcn van zyn Standen.

Zyn Klederen zyn dóórgaans over al van
een zelve ftoffe, en de plooijen die'eir in groo-

ten getalle in zyn , benemen een | köftelyket rred-

eenvondigheit , ^ieveel grootsheit aan s^yn wet-
^"Jj^pjj,

ken ïoude gegeven hebben, citc.

Hoe groot dat zyn :j: verftant ook geweeft tcenie,

is , heeft hy nogtans aan alle de delen der Konft

niet konnen voldoen : Want diè liefde die hy

voor het Antiek had, vefte daar zodanig zyn
* geeft op, dat het hem belette om zyn Konft "^Efprit,

van allen zyden wel te beft:houwen ; ik Wil zeg^

gen dat hy het Coloriet veronagtzaamde; der-

halven zyne Werken, in het algemeen aange-

inérkt, geven genoegzaam te kennen, dat hy
in dit gedeelte onbedreeven is geweeft, *tzyili

de eigentlyke Coleuren , 't zy in 't ligt èri

bruin. Van daar komt het dat het gfootfte

deel Van zyn Stukken in het f Grysagtige ver- tic Gris.

valt, en ons fchynen zonder kragt en Uit

werking te zyn. Men kan egter eenige Wer-
ken van zyn eerfte en tweede manier uitzon-

dergfi. Maar zo men de dingen eens grondig

£04 onder-
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onderhoeken wil, 7,al men bevinden , dat het

goede dat men van de Coleur daar in vind, eer-

der Komt van de herdenkénis der Schilderyen

van Titiaan, die hy gecopyeert had, als van de

kennis der grondregels van dey.en Veneetziaan-

7,en Schilder is. Eindelyk het fchynt datPouilin

het Coloriet voor een geringe zaak gefchat

heeft, en men ziet in zyn leven befchreevcn

door Bellori en door Felibien, een opregtetoe-

flemming dat hy het niet heeft bezeten , en dat

hy daar als van af zag: dat klaarblykelyk doet

'laThe-iien, dat hy nimmer de * befpiegelende ken-
piie. nis daar van gehad heeft. En inderdaad zyj»

Coleuren zo alsmen die ziet
,

zyn niet als

fenerale tinten , en niet de Navolging van dc

«Jatuur, welkers eigentlyke Coleuren en ver-

minderingen hy niet als zeer zelden zag: Ik

fpreek dit van zyn Beelden , en Tiiet van zyn

Landfchap , waar in hy meer moeite aan ge-

wend heeft, om met de natuur te rade te gaan.

Perede is taftbaar, want in de Antieke Mar-
merftenen geen Landfchappen gevonden heb-

bende, is hy genootzaakt geweeft, om die in

de befchouwing van het leven te zoeken.

Aangaande het Ligt en Bruin , daar van heeft

hy nooit de nootzakelykheit regt gekent, en

70 men al eens in zyn Schilderyen het zelve

gewaar word, zo is het een enkele uitwerking

van het geval want indien hy deze konftgrcep

gekent had, als een van de wezentlyküe dee-

len van de Schilderkonft, zo wel voor de ver-

pozingen van het gezicht, als om kragten wel-

,
ftant aan 't geheel van 't Tafereel te geven, zo

ïoude hy het altoos wel in het werk geflelt,

en de middelen gezoet hebben om zyn voof-

wcr-
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werpen en ligten te groepen , in plaats datze

in zomihige zyn'er werken zodanig^ verfpreit

zyn , dat het oog ^iet weet waar het zig op
vetten zal : maar hy beP^ede zyn grootfte aan-

dagtom aan de oogen van de Geleerden tebe*

hagen , alhoewel het een zeekere waarheit is

,

dat alles wat door het fchilderen de * aandoe-"^ d'in-

ning veroorzaakt, het zelve geen gemeenfchap
met den Geeft van den aanfchouwer kan ma-
ken, als door de vergenoeging van de oogen,
dat is te zeggen, door een volmaakte navol-
ging van de natuur en het leven, dat het we-
zentlykfte oogmerk van den Schilder is.

Om dat Pouffin hem zo weinig heeft la-

ten gelegen zyn om de natuur , die de Moe-
der van de verandering is , naar te volgen , daar-

om is hy ook dikwils in al te zigtbaare f her tRepeti-

halingen gevallen van het 7clfde gelaat, in de^^'o^^^-

hoofden en uitdrukkingen des gemoeds.
Zjn verftant bragt hem tot een Edelen t Carac-

aart, eerder * Manhaftig en geftreng als be-^^^^^^^"

vallig; en het is gewiftelyk in de Werken van^Maig
dezeu Schilder te zien, dat de bevalligheit niet& ^èverc

altoos is daar de fchoonheit gevonden word.
Zjn manier is nieuw en byxonder

, hy is

'er den Auteur van , en men kan niet ont-
kennen dat in de delen die hy bezat

, zyn
ftyl

,
(zo als wy gezegt hebben) Groots en

t Heldhaftig is : en om alles met één woortjHerol.
te zeggen , dat Pouffin niet alleen de aller- que.

bekwaamde is geweeft van zyn Landaard,
maar dat hy ook gelyk geftelt moet worden
pet de Grootfte Schilders van Italien,

FRAN-
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EEn Goudtfmidts Zoon uit het Frans Boi-
gondien , los van aart , en nog zeerjong 7,yn-

de, verliep van zyn Ouders om naar Romen
te gaan : maar dewyl hy wel haaft gebrek aan

geldt had , liet hy zig van een blindeman \ be-

praten (die lufl: had die zelfde Reis te doen,)
om geduurende den weg zyn Leidsman te zyn.

Perrier in deze gefteltenis in Romen aangeko-

men, vont zig in de uitterfte verlegenheit zon-

der eenige ander toevlügt , die hem het middel

konde geven om te beftaan. In den beginne

leed hy veel , maar de nootdruftigheit en de
vaardigheit van zyn vernuft, (lelden hem wel
haaft in ftaat om zyn leven te onderhouwden.

Hy verkreeg een handeling in het Tekenen

,

die gemakkelyk, aangenaam , en van een goeden

aart was , waar door vêrfcheide jonge lieden

zig by hem voegden , om hunne Tekeningen
van hem verholpen te hebben, en eenige vrem-
delingen de zyne kogten, om die aan hunnè
Ouders te zenden , om daar door mèêr vér-

wagting van hen te doen hebben , en meer
gelts tot hun verteering te erlangen.

Hy deed zig kennen aan Lanfranc , wiens

manier hy tragtte te volgen , en hy behatideldé

vervolgens het Penceel met de zelfde gemak-
kelykheit als de Tekenpen. Hy aangemoedigt

door de vaardigheit met dewelke hy onbe-

fchroomt de verven handelde , befloot naat

Vrankryk te kceren ; en zyndc aangekomen
tot Lions, hield hy daar eenigen tyd ftil om het

Kloofter van deCathuyzers te fchilderen. Ein-
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delyk kwam hy tot Parys aan, en eenigen tyd
voor Vüuct gefchildert hebbende, die alsdoen
Meefter was van alle de groote Werken , nam
hy voor de twedemaal de Reis aan naar Italië,

en na een tien jarig verblyf aldaar, keerde hy
weder naar Parys in 't jaar i64f. In dezen tyd
fchilderde hy de Gallery van het Hotel de la

Vrilliere, en voor beiondere Liefhebbers ver-
fcheyde lofze Stukken. Hy ftorfProfcffor van
de Academie.

Verfcheide dingen heeft hy Ge-ëtft , die
vol Geeft zyn , en onder andere de aller-

befte Bas-reliefs van Romen , hondert van de
voornaamfte Antieke Statuen^ en nog eenige
dingen naar Raphaël.

Hy heeft ook nog eenige Antieken vati

Wit en Swart gegraveert
,
op een manier

daar men hem de Inventie van toe fchryft,

maar die Parniens al in het gebruik gebragt
heeft

, 2,0 als ik elders hebbe aangetekent.
Deze manier beftaat in twee kopere Platen,
op een 7,elfde papier van een halve tint ge-
drukt, waar van den eenehet Swart, en den
andere , in de welke al het geheim beftaat

,

het Wit drukt.

JACQES STELLA
WIert geboren in 't jaer ij'96. hy was

d-a Zoon van Francois Stella , Neer-
lander van afkomft, dewelke op zyn weder-
komft uit Italië tot Lions ftil hield , en zig

daar néér floeg, daar hy dezen Jacques kreeg,

daar wy van fpreeken. Deze Zoon was
maar negen jaren oud als zyn Vader ftorf;

naar
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na dat deeie iig vlytig in de Konflgeoeftent had,

en in ftaat was om met voordeel de fchoone

dingen in Italien te 2,ien , ondernam hy deze

Reis op 2yn twintigfte jaar. Zyn weg ne-

mende door Florencen
,

gaf oorzaak dat hy

bekent wiert by den Groot Hertog Cofmus de

Medicis, die willende een pragtige Vertoning

voor de Bruiloft van zyn Zoon gereet ma-
ken , hem daar ophield en middel gaf om zyn
geeft te oefFenen.

Deze Prins terftont de bekwaamheit van
Stella bemerkende, gaf hem een Woonplaats
en een Penfioen , even gelyk als Callot

,

die alsdoen tot Florencen was. Na dat Stel-

la zeven jaren in deze Stad had gewoont, en

verfcheide Werken zo gefchildert, getekent,

als gegraveert had, vertrok hy naar Komen,
alwaar hy nog elf jaren bleef, aandachtig

deerende naar de Beeldhouwery der Antieken,

en de Schilderwerken van Raphaël , aldus een

hebbelykheit van een goeden aart verkreegeu

hebbende, fchilderde hy een menigte van (hik-

ken, die in Print gebragt zyn, en verkreeg 2 ig

een groote agting in Romen , daar na nam hy

voor om naar Vrankrykte keeren, egter met
dat voornemen om in dienft van den Koning
van Spanjen te treden, die hem ernftelyk daar

toe had laten verzoeken.

Hy nam de wederom-reize door Milaan
,

alwaar hy het opïigt over de Schilder Acade-

mie weigerde dat de Cardinaal Albornos hem
aanbood. Aangekomen in Parys , had hy

geen andere gedagten als om tot de Reis

naar Spanje gereet te maken : maar de Cardi-

naal de Richelieu hier de lugt van hebbende

,

hield
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hield hem op , met de hoop die hy aan hem
gaf, om hem meêr glory en voordeel te beK>r-

gen. Hy bragt hem by den Koning , die aan
hem een Penlioen van duizent guldens gaf,

en een Woonplaats in de Galkry van de
Louvre,

Stella had zo dra geen proeven van zynKoaft
gctoont, of de Koning maakte hem Ridder van
St. Michiel , en naar dat hy deze eere verkree-

gen had , fchilderde hy een menigte grootc

Stukken voor den Koning , die voor het groot"

fte gedeelte naar Madrid gezonden wierden.

Hy fchilderde ook voor verfcheide Kerken,
en voor bezondere Perzonen , dewyl hy zeer

arbeidzaam was , en dat de Winterfe Dagen
kort zyn

,
gebruikte hy de Avonden om Te-

keningen van de Heillige Hiftorien , van het

Landleven , en Kinderfpelen te maken , die

een menigte van Bladen uitmaken , en in Print

uitgaan. Als mede veele Titels voor Boe-
ken van de Drukkery van de Louvre , en
verfcheide Antieke Sieraden met een frife

van Julio Romaan , waar van hy de Teke-
ningen uit Italië mede gebragt had. De
liefde tot zyn Konft en de al te groote naar-

ftigheit véftwakte zyn Lighaam , zo dat hy
eenige jaren voor zyn doot , een quynend
leven leide , en in den Ouderdom van eeu-

enzeftig jaren overleed, in 'tjaar 1Ó47,

AAN-
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AANMERKINGEN
Over de Werken van

S T E L L A.

STelia had een fchoon vernuft, gemakke-
lyk in 2yn VQortbrenginge , bekwaam om

alle ïoorten van onderwerpen te behandelen :

maar meer overhellende naar den kant van de
* Gravc vrolykheit , als tot het deftige en * vervaarly-

tcrrible
^^^^ ^V^^ vindingen, gematigt in zyn

uitdrukkingen
,
gemakkelyk en natuurlyk in

^yn ftanden , wat kout in zyn fchikkingen

,

maar over al aangenaam. Door het lang ver-

blyf van Stella in Italië , had hy ook écn

goeden aart van Tekenen
, zyn luft om te

leeren maakte hem xeeker in zyn omtrek-

ken » en door 2.yn geftadigen arbeit verkreeg

hy een gelukkige handeling. Zyn Coloriet

tPeuctu."was f wat raauw ^ en zyn Locale Coleu-

ren hadden niet veel goede eigenfchappen, en

IDepsa-xyn Vlees-ColeurcB fchilderden hy % uit ge-
tiqiie. woonte , hebfcende het Vermilioeu daar in wat

te veel te zeggea. Ekwyl hy wat te veel ge-

maniertbeit in zyn Werken gehad heeft, is het

ligt te oordeelen dat hy zig zelden met de Na-
tuur berade : maar in alles zamen genomen

,

zo was Stella een Schilder van veel verdien-

fte , die niet meêr nodig had, als een weinig

de Veneetziaanze manier te beftuderen , om de

zyne nog agtbaarder te maken.

MAR-
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MARTIN DES CHARMOIS

HEer vaa Lauré , heeft aan de Franfe
Schilderkonft zo veel voordeel toege

bragt , dat men hem zonder ondankbaarheit
met ftihwygen niet kan voorbygaan. 33e
genegenheit die hy tot Schilderen en de
Èeeldhouwery had , deed hem genoegzaam
tot de kennis van deze twee Konften indrin-

gen , om zig met gemak daar in te oeffe-
nen , en om de agting te verdienen vari de
Konftkenners zynes tyds. Hy was aangaan-
de zyn beroep nog Schilder nog Beeldhou-
wer

; het vermaak alleen dat hy vont in 't

oeiFenen zynes verniafts y voerde hem aan 't

Werk , dan eens om 't Penceel te handelen

,

en dan wederom aan de Beitelkonft. De * bc* ridéc
vatting die hy van de Konfl: had , was oor-
zaak, dat hy verkeering had met debekwaan>
fte onder de jonge Schilders , en dat hy hen
rade de flaverny onder htm Meefters te ver-
laten , om hen de Eedelfte der Konften in
yryheit te doen oeffenen

, gaf hy aan hen eea
indruk van de Edelheit dezer Konften , en na
dat hy hen aangemoedigt had om zyn voorftel
uit te voeren , dat daar in beftond, om het
jolc van MeeÉberfchap af te fchudden ; ftelde

hy al zyn vermogen in 't Werk , met hulp van
zyn vrinden , om d« Schilderkonft op te beu-
»en , uit de geringheit der Arabagten , daar zy
ondeF zugte , om haar in- de eer van de vryë
Konften te herftiellen. Ten diea einde verga-
derde hy de voopnaamfte daaj? hy een.Lighaam
van maakte , en dat de twaalfoudfte onder zyn
opligt beftierden. Aldus
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-Aldus heeft hy de eerrte gronden geleit van

die beroemde x\cademie der Schilderkonft

,

die de Koning in zyn Ryk heeft opgerecht,

gehuift in 7,yn'Paleis, onderfteunt door Awip-

lenaars en Profefforen , en aangemoedigt door

de inkomften gefchikt om het Lighaam van

de Academie te onderhouwden , of voor bezon-

dre Perzonen die het verdienan.

Des Charmois was Secretaris van den Maar-

fchalk van Schomberg , Colonel van hel Re-

giment Switzerze Gardes. En hoewel hy

Amptshalven genoegzaam de handen vol Werk
had , zo wift hy zyn tyd zo wel te verdelen

,

dat hy een goet gedeelte aan het vermaak van

't Schilderen over gaf. Ik en weet nog den

tyd wanneer hy geleeft heeft, nogdien vanzyn

Direöeurfchap in de Academie , maar het is

zeeker , dat hy deze bediening zo lofielyk heeft

waargenomen , als men van zyn yver en ver-

dienfte konde verwagten.

EUSTACHE LE SUEUR

GEboren in Parys, in 't jaar 1617. Difci-

pel van Vouët , had zulk een begaaft-

heit tot de Konft , dat hem niet anders ont-

brak om 'er volmaakt in te worden , als een

gelukkiger School , als die van zyn Meefter.

Hy inventeerde met gemakkelykheit, hy heeft

de onderwerpen waardiglyk vervult , die hy

behandelt heeft , was vernuftig ,
wys , en

keurlyk in de verkiezing der voorwerpen,

daar zyn Tafereelen uit beftonden. Hy zogt

lu zyn Tekening den fmaak van 't Antiek

:

maar
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maar tig beyverende om 'er * tederheit in te^Ddicsii

brengen, 70 heeft hy dikwils xyn proportien te

ryzig , en 7omtyds xyn Beelden van een on-

matige lengte gemaakt, Zyn ftanden 2yn een- ,

voudig en Edelj xyn uitdrukkingen fcherpzin-

nig
,
ongemeen , en eigen aan het onderwerp-

2el. Zyn kleedingen gefchikt naar den aart

der laalk Werken van Rnphaël , in zyn plooijen

heeft hy de natuur van de ftoffen, eh de order

van het Antiek waargenomen.
Zyn Colorict beft.iat in generale Tinten,

ïonder verkiezing en j zonder veel nagezogttsansró-

te zyn. De kleine zorgvuldighet die hy aan- cherchcüi

wende om de manier van 'Vouet te verla-

ten , doet geloven dat hy geoordeelt heeft

,

dat dezelve zo fiegt niet was
,

nog dit ge-

deelte zo nootzaakelyk aan zyn Konft , als

het wel inderdaad is , of dat hy het tot een

anderen tyd uitgeftelt heetl y om daar mcér
agt op te geven , om het zelve magrig te

worden , altoos hy vernoegde zig met een

aangenome gewoonte, dewelke, behalven die

van Blanchard , in Parys algemeen was.

Hoe dat het ook zyn mag , Le Sueur heeft

de Locale eigentlyke Coleuren, nog het Ligt

en Bruin niet gekent ; maar aangaande de an-

dere delen , die heeft hy zo in zyn vermo-

gen geh-ad , dat 'er reclen om te hoopen waarc

gewéed , dat indien hy langer hadde geleefr,

hy de liegte overblyfzels die hy nog van zyrj

Meefter behield allengs zoude afgefchud heb-

ben , en dat zo hy eens de Veneetziaanze ma-
nier gefmaakt had

,
hy dezelve zoude opge-

volgt hebben in 't Coloriet, gelykerwys hy def

Romeinen volgde in de Tekenkonft.

Ff Want"
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_
Want ftraks naar de dood van VoocTy

ïiende dat zyn Meefter .hem op een kwaden
weg gebragt had , eensdeels door de be-
fchouwing van de Werken der Antieken die

in Vrankryk zyn, als ook door het zien van
de Tekeningen en Printen van de goede Jta-

liaanze Meelkrs, en boven al van Raphaël

,

20 nam hy een zuiverder manier aan , en
toonde dat de fchoone dingen , die wy in

Vrankryk hebben
,
genoegzaam zyn om een

goede verkiezing van de Tekenkonft te doen
verkrygen, zonder datmen behoeft naar Ro-
men te gaan, voor onderftelt zynde, dat ie-

inant met een gelukkigen geert en verftant

tot de Konrt geboren is. De Werken van
Le Sueur geven ons daar van goede getui-

cnis , en onder andere die van het Leven van
t. Briino , dat in het Cloorter van de Ca-

rhuizers in Parys te zien is, dat naar myn ge-
dagten onder het voornaamrte is dat hy ge-
maakt heeft. Men kan door de manier van
de behandeling der onderwerpen , en door de
wyze op welk hy die uitgevoert heeft, oordee-
len dat le Sueur genoeg verftont, om den voor-
rang aan de eerfte Schilders van zyn Landaart
te betwiften.

AAN-
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AANHANGZEL
DES

VERTALERS,
Getrokken uit de Levens-befchry'

vingen der Schilders 'uan

FELIBIEN, PERRAULT
E N

L E C O M T E,

VAfi den uitmuntendenhe Sueur kan gezegf^
worden j dat hem niet meer ah een ding

Oïitbroken heeft , dat is langer tyd van leven ^

ivant indien hy voort gegaan was ^ om ztg in de

Schilderkonji te volmaken^ gelyk hy tot zyn 38^^*

jaar gedaan heeft
5 ( in welke hy geflorven is

,

)

zoude hy megelyk de grootfle Schilders die ''er ooit

geweeft zyn overtrojfen hebben
, of voor V mift'

Jle met- hen gelyk zyn gejielt. Dit nootlot heeft

hy gemeen met Rafaèl, die omtrekt in dien zel^

I/en Ouderdom gejlorven is.

Hy was van den eerflen tyd af^ dat de Ko-
ninglyke Academie van deSchilderkonft en Beelt-

hoHVJcry wiert opgeregt , een van deszelfs oud-

Jte. Hy jludeerde onder Vouet , gelyk in dien

tyd by naar al de jonge Schilders deden , en in

flaats dat de Leerlingen agting verkrygen , naar

mate dat zy hunne Mee/Iers weten te volgeMf
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Zo heeft nogtans Le Sueur
^ {g^h^ öo^ LeBrun^

en eenige anderet? die een verheven Geeji hadden^

zig aanzienelyk gemaakt , duor hy tyds de ma-
nier van hun Meefler te verlaten \ want niet

tegen/taande dat Vouet een bekwaam Man was
,

had Le Sueur een veel Edelder en Tedcrdtir

manier, Hy had reets eenige 14'^erken gemaakt
,

die hem lofgegeven hadde , als hy het eerfie van
zyn gedgtfte tjerken ondernam. Dit was het

heven van St, Bruno , dat hy in het Cloojier

der Cathuizers te Farys fcbilderde^ befldande

in twee en twintig 7,aferelen , vm een uitne'-^

mende fchoonheit *
, waar van *er eenige door

een ongelooffelyke kwaataardigheit (en waar
•van men nooit den dader heeft kunnen ontdek"

hen
, ) zeer zyn bedorven

, of die plaatze daar

de aller Edeljle en Levendig(le uitdrukkingen

der Hartstogten gevonden worden. Ily volvoer-

de dit Werk in den tyd van drie jaaren. Het
heeft moeite in te begrypen ( als men overweegt

met hoe veel zorg en jiudie alle deze Schilderyen

gefchildert zyn , ) hoe mogelyk is dat hy die in

ZO kort een tyd heeft konnen volvoeren.

In deze 'Taferelen ontdekken zig Ordenantien

en uitdrukkinge der Hartstogten die Edel en nar
tuurlyk zyn , de redeneringe die ''er in gevonden
worden

,
zyn eigen en verheven : niets is ''er dat

Jierlyker is , als de zamenfchikking van all-e

de Beelden \ hun geftaltens en hun beweginge

zyn eenvoudig en gemakkelyk , men ziet \r leven
y

agtbaarheit , en bevalligheit in. Hy heeft ^er

gevallen , die een wyde uitgejirektheit zouden
vereiji hebben^ in een naauw beftek., verbeeld

iets

f^Felibïen heeft een Befchryving vau all« dezer Stiifeke»

in zyü Lieven* rcihaal ipgcvoegt.
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itts waar in heSueur 'malle zyne [f'^erhen won"
derlyk gelukkig Si^flaagt heeft.

De 1/reemdelingen moeten ons niet befchuldi-
gen

, dat vjy de Schilders van onze Natie te

overdadig roemen
,
gelyk zommige van hen die

van hun Lantaart gedaan hebben '. ik en zal
daarom met zeggen dat Le Sueur met Rafael en
Tttiaan is gelyk gewsefi , in de zekerheit der
Tekening

, en in de fchoonheit der CouleMren
,

nog dat hy zo wel als PoaJJin alle de nootzake-
lyke deelen , die Vr tot de volmaakiheit der
Schilder.konji behooren

, geweten heeft ^ Maar
zo hy al tot zulken hoogen trap van geleertheit
niet is opgefteigert

,
hy heelt zig nogtans wel

verheven., en hy is in zo veelgebreken niet ver-
vallen als wel in de IVerken van veele andere
Schilders zyns tyds zoude kunnen aangewezen
werden,

Niemant moet denken , dat de Taferelen van
St. Bruno de eenige hewyzen zyn van Le Suenrs
vermogen in de Konjl. Neen daar zyn ''er veel
anderen in Farys daar nog meer zekerheit van
Tekening.^ en fchoonheit van Couleur in gevon^
den werd ; in tegendeel kan men zeggen dat in
de gezegde Taferelen zyn geefi welgezien wertl
maar dat door de Werken die hy daar naar ge-
fchildert heeft

,
nog beter van zyn Jiudie en uit-

terfle aandagtigheit kan geoordeelt werden.
. In het jaar iG^^o. maakte hy het Sch'ildery

dat alle jaaren aan Onze Lieve Vrouwe Kerk-
te Parys^ op den eerfien Dag van May gepre-
zenteert wert. Het verbeelt Paulus prediken-
de in de Stad van Ephezen , daar hy veele Jo
den en Heidenen bekeert , en een'tge affiant doen
van de eidele K^Jien , hun Boeken brengende

,

Ff 3 om
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om die iff het vuur te werpen, ïn dit Zfoerfref"

felyk Konft'Jluk ^ in al zyn deelen aangemerkt^
ontdekt ztg de kragt van V verftand^ en de tn-

heelding van den Schilder. De fch'ikkmg ts ^er

Groots en Edel ; de geflahens der Beelden ge-

Knakkelyk en natuurlyk \ het gelaat van de fhoj-
den alle verfchilltg ^ en vol Majejicit'^ de Kle-
deren zedige maar konjlig gejchtkt de plootjen

gemakkelyk^ en wel verjlaan; het ligt zo ver-

Jiandig verfpreit ^ en zo eigen op al de Ligha-
men , dat men geen de minfle vervjerring in

het gekeele Werk ontdekte St. Paulus die''er de

voornaamfie Figuur is
,

verfchynt met een ge-

laat vol Majejleit , en vol Goddelykcn yver , daar

'hy van vervult was. l/erfcheiden zo 'Joden als

Heidenen zyn rontom hem , die met verwonde"
ring hem aanhoren

,
terwyl eenige van zyn Oif-

(ipelen de Handen opleggen
,
Aalmoejjen doen ^

tn aan de bekering van het Volk arbeiden. Van
die Nieuwe Chriflenen

^
zyn''er eenige nederge-

bogen in een geflalte die ootmoedig en Godvrugtig

isy de zoetigheit van de Genade ^ die de Heil-r

lige Geefl in hen uitjiort fmakende. Daar is

een Man die met forgvuldigheit fchynt aan te

*ïekenen , ^t geene hy hoort Prediken , en een

ander die hem uitlegt^ het geen de Apofiel zegt.

Die wyze , waar van in de Handelinge der

Apoflelen gefproken wert , die de eidele Konjien

gepleegt hadden^ brengen hun Boeken^ en vert

vranden die voor al het J^olk. Welkers gttal zo
groot was , dat als de Prys wiert opgenomen

,

tnen die bevond vyftig duizent zilvere Pennin-
gen. Ik en zal my nu niet uitlaten , om al de

l^eZQnd^rheden van dit Stuk aan te wyzen , de-
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vjyl het in Prent gebragt is door StefX Picart^

en dus by ieder bekent is.

Onder andere U^erken die hy gemaakt heeft ,

is ook in het Huis van den lieer Lambert
,
op On-

ze Lieve I/rouwen Eiland ^ een SoUerJluk van
een Zaal ^ daar hy de Geboorte van Kupido ver-

heelt heep ; het is in een van de l^ertrekken

van die zelve Plaats^ dat Le Brun^ die be^

roemde Gallery fchilderde , in welks vervolg een

Cabinet gevonden VJert , in wélk alle de Schil-

deryen van Le Sueur zyn ; in het Solderjlfik is

een Phaëton verheelt^ en in het Alkoof zyn de

Negen Mufen , ieder met hun byzondere eigen'

fchappen op een verheve wyze gefchildert.

Le Sueur maakte ook voor de Capucyns van de
Straat St. Honoré ^ een fiervenden Chrijius^ en

in de Kerk van St. Germain de rAuxeirois een

tafereel van Magdalena , en een van de Mar^
tel- doot van St. Laurentius.

In i6fi fchilderde hy voor de Geeflelyken van
Marmoutier , twee Taferelen , die de Hiflorie van
St. Marten verbeelden. Hy maakte ook in den

zeiven tyd eenige IVerken in een Capel van de

Kerk van Sint Gervais tot Parys^ En in ver-

ffheide andere Plaatzen» Maar het Alleraan^

zienelykfie , dat hy op het einde zyns Levens
fchilderde.^ zyn de Baden voor den Heer Prefik

dent de 'j'origni , in zyn Huis op het Lieve

V"-ouwen Eiland, En een groot Stuk , tot een

Patroon voor een Tapyt.^ dat de Parochie van
St. Gervais wilde doen maken., om de Hiflorie

en de Martel- doot van St. Gervais en St. Pro-
tais te verbeelden. Hy had zelfs een tweede
Schildery begonnen , van het zelve onderwerp:

miiaxkêt niet hebbende kunnen voltooiden zo is

F f 4 J^ei
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het dêfir Thomas G<)u[fe zyn Leerling , c» jchoon

'Broeder volvoert. *

Alle deze Werken zyn voldoende om de ver-

dtenjie van Le Sueur ie doen kennen. Zyn Te-^

keningen ( waar van de Heer Girardon Beeh-

houiver , een gr»ot getal die zeer ztitne--

mende zyn zorgvuldig hewaart.^ ) ontdekken ons

wat moeite dat by aanwende om alles met oor-

deel te doen. Zo dat men bejluiten moet , dat

indien by langer had gekeft zyn gejiadige jin-

die hem bekwaam zo zide gemaakt hebben ^
om zyn

Werken tot de uiiterjle volmaaktheit op te voe^-

ren.

Het aanmerkelyke dat verder in de Werken
van Le Sueur doorjlak , was dat ''er niets , dat

tiaar gemaaktheit riekt , in gevonden wert , het

nvas de fchoone natuur verkozen naar het jchoone

denkbeelt ^ die hy in al haar verfcheidentheit trr-r

heelde, naar dat de onderwerpen zulks vereijren^

hebbende geen een geftalte ,
geen manier van

groepen van fchikken^ nog van kleden die hem
meer eigen was als eenige anderen , een gewis

Merkteken van de kragt en gemakkelykhett van

zyn verjiant , dat zig aan mets onderwierp

van het geen hy gezien
,
nog zelfs van het geen

hy gemaakt had., zig de voorwerpen verbeelden-

de , zo als de waarfchynelykheit van zyn Hijio-

rie die vereijie, Zyn goet Oofdeel had hem in

zyn ftudie , naar de Beelden en Basrelieven der

Antieken doen verkiezen ''t geen ''er Groot ^ E-
del., en verheven in was, zonder ''er in tiaar te

volgen , het geene "Siy droog , hart , en onbeweeg-

iyk hadden , en hem mt de Werken der Moderne
doen

* Le Comte doet eeti verhaal, van alles wat hy gefehil-

heeff, en wyft aan \vaar »yn ftukkcn te vinden ryn.
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doen trekken het bevalUg^e ,

naiuurlyhe en gc-^

r/iakkelyke^ zonder in' het zwakke ^ en m hetgeen

van een kleinen aart genoemt wert te vervallen,

Eindelyk, hoewel Le Sueur nooit uit Frankryk

gegaan is^ zo heeft hy nogtans Werken van een

mtjlekenden aart gemaakt ; en dit is het dat ons

doet oordeelen , dat een Man die waarlyk voor

de Schilderkonjl geboren is, Z'g altoos de zel-

ve Denkbeelden van fchoonheit vormt , die de

Alltrgrootfle Mannen van alle tyden gehad

hebben. Dit ontdekt zig in de Werken van

Le Sueur , die zonder te Romen geweefi te

zyn , de verftandigfie Konfikenners doet zeg-

gen.^ dat hy by naar een volmaakt Schilder is

gevueefl , en dat zyn Werken op weinig naar

het Alleropperfle van de Konjl berykt hebben.

Waar uit , men afnemen kan , dat het niet vol-

Jirekt nootzakelyk is zyn ftudie te Romen te

doen , om bekwaam in de Schilderkonjl te wer~-

den. Hy wiert ongelukkig door de doot weg-
gerukt , tot groote droefheit van alle de Konji-

beminnaars , in de May-maand des jaars lóff.
en zyn Lt^haam wtert begraven in Kerk van

Siefanus du Mont.

L A U R E N S

DE LA

H I R E.

WAs in 2yn leven in groot aanxicn , rn
was de eenige onder alle de Schilders

van 2yn tyd , die de manier niet en volgde van
Ff 5" Vouet,
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VoLiet. De 2ync was van geen beter aart, zy
was méér naar gezogt, uitvoeriger, en natiiur-
lyker

, maar altoos laf en geefteloos. Zyn
Laudfchappen zyn meer geagt als 2yn Beelden,
hy vocrdenze fterk uit en fchildercc net. Hy
was zodanig verbonden aan de wegwykende
perfpeftive, dat hy zyn verfchietcri als in een

* PEx- * ^amp ftelde, naar de manier die hy van De-
haiaifon. fargues geleert had

,
hy h-uidelde met de Bcel-

t Loin- ^en als met de i verfchieten : want'uitgeno-
tins. men de geen die op den voorgronfvaren^ alle

de andere naar maatc van de afwyking fchee-
% Brouil-nen in een \ nevel of mift te zyn , en hen zel-
Jard. ven daar in te verliezen

, naar maie van hun
afRant. Zyn Zoon heeft de Schilderkonft ver-
laten

, om zyn vaardig vernuft en begryp aan
deMathematize ftudie te korte te le|;gen

, waar
in hy een der aller vermaarfte on2es tyds ge-
worden is.

WAARSCHOUWING,
Het volgende herigt is opgegeven door den
heer de La Hire , Ut van de ^Acade-
mie der Wetenfchappen , en Pro-

fejjbr in '/ Koninklyk Colugie.

LAurens de la Hirc wiert geboren in Parys^
in '/ jaar l6oó^ hadgeen andere Mee/iers

in de Konfi als Zyn Vader ^sjie hem de eerjlc
Gronden leerde : maar zyn geneigtheit voor
d^ze Konji

, deed ^hem in korten iyj. geweldig
•vorderen^ zig t'eenemaal overgevende om het

leve'S
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hven ie volgen in een menigte van Hijlorie-flukr

ken^ die hy'vüor zya oeffentng jchtlderde. On-
der andere maakte hy^ereen^ verbeeldende de

Marteling van St. Barthobmeus ^ waar door hy
veel aanzien verkreeg. Men kan dit fluk zien
in de Kerk van St. Jacob , dit 'Tafereel is krag~

tig en in de groote manier gejl hildert. Maar de

iigttng die hy zig verkreeg in een tyd als ''er

niemant in Parys vjas die in vermogen tegens

hem aan konde
,

verschafte aan hem veel Werk
,

dat hem in een zwakker manier deed vervallen^

als die hy van te voren gevolgt had.

Hy maakte verfcheide Cabinet[lukken die hy
met groote vlyt uitvoerde ^ en met Architeóiuur

en Landfchap dat hy wel verftnnt verjïerde. Hy
het ook niet naar als de gelegentheit voorkwam

,

verfcheide Kerkflukken te fchilderen , zonder
van zy n manier af te gaan.

Omtrent dezen tyd maakte hv ook alle de Te-
keningen tot de Tapytferyën voor de Kerk van
St. Steven du Mont , die zeer uitvoerig -waren
Getekent met zvjart hyt

,
op Blaauwagtig Pa-

pier , daar op gewaffen , en met wit gehoogt\

•waar van''er maar eenigj ter tiitvoering gebragt

zyn. Men geeft hedendaags den naam aan deze
Tekeningen {^dog valfchelyk') datze van de hand
van Eujlache Le Sueur zyn ^ ''t geene aan deze
doling onder de Liefhebbers plaats heeft gegeven^
is ^ dat een van de Broeders van Le Sueur in

groot naar de Tekeningen van La Hire ^ de
Patroenen voor de Tapytmakers Gefchildert

heeft,

Eindelyk de Antieken die men tot Parys ge'
hragt heeft , en eenige Printen naar de grootfle

J^efj^ers van Italien^ deden hem de Üogen open.
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hy fihtlderde vervolgens een afdoening van
Kruis ^ voor het groot Autaar van de Cufucy-
nen van Rouaan , dat van dit Jlag zyn laajie

Werk is. Want eenige zvjaklykheden op het ein-

de vajs zyn dagen lieten hem met toe , als het
maken van kleine Landfchapjes , die hy neties^

uitvoerig , en met veel opmerking Jchilderde :

hy Jiorf in U jaar lófó.
Zyn Zoon Philippus had grooie liefde tot de

Konfi , en om dat hy verflmgert was op de
difgen^ die

, naar liaphaèl gedaan tot Parys te

zien zyn., trok hy naar Italië^ hield zig eenige
jaren in Konten op

^ met groote vlyt fluderende
naar de flukken van dezen grooten Schilder:
maar hy verliet deze oejfening , om dal de ^c-
neigtheit die hy van zyn Kindsheit af de Geo-
metrie had toegedragen , en de fiudie die hy tot

vermaak daar in dede ^ hem eenige nieuwighe-
den in deze ivetenfchap ontdekte , het vjelk hy
in druk liet uitgaan^ in ^t jaar 1672. ""t geen
hem aanleiding gaf tot een plaats in de Acade-
mie derWnenfchappen , onder de groote Man-
nen die dit dodrlugtig Lighaam uitmaken , en
een Ampt van ProfeJJor in V Koninkhk Collcgis

van Vrankryk , dat hy tegen woordig in V jaar
lyiS' Kog hekleed.

MICHEL DORIGNI.
GEboortig van St. Qninten in Picardien

,

Difcipel en Behuuwde Zoon van Vouet,
heett vrai naar by de manier van zyn Schoon-
vader gevolgt , en het grootje gedeelte van
2.yn Werken ge-etfl , daar hy de opregteei-
genfchap van Vouet in gebragt heeft

,
hy is

ge-
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gtflorven Profeflbr van de Academie in't jaaï

lééf. oud agtenveertig jaren.

CHA.RLES ALFONSE
DU FRENOY.

/^Eboren in 't jaar i6i i. was de Zoon van

hem met alle mogelyke zorgvuldigheit optrok,

met oogmerk om' Van hem een Doélor tn de"

Medicynen te maken. De eerfte jaren die

hy in de Collegien doorbragt beantwoorden

gelukkig het voornemen zyns Vaders, door de

groote voortgangen die hy daar in dede: maar
'Lo dra was hy niet in de hoogrte Schooien , dat

hy den fmaak van de Digtkonft kreeg, of zyii

Geeft voor dezelve re voorfchyn komende

,

behaalde daar in den Prys ter plaatxe waar hy
2.ig bevond. Zyn geneigtheit wiert fterker

door de oeffening , en gaf uit de beginzelen te

oordelen , dat hy te eeniger tyd een van de
grootfte Digters xyner Eeuwe ftont te worden,
indien de lictde tot de Schilderkonft hem niet

te gelyk ingenomen, en zyn begaaftheit ver-

deelt hadde.

Eindelyk de ftudie in de Geneeskunde ver-

latende , verklaatde hy zig geheel en al ten

'voordeel van de Schilderkonft, in weêrwilvaiï

den tegenftant zyner Ouders, die, zonder eenig

opzigt te hebben tot de geweldige genegen-

heit hunnes Zoons , alle de hardigheden dieze

konden bedenken in 't werk ftelden, omherrt

van zyn voorgenomen befluit af te wenden,
om datïe- een geringe bevatting van de Schil-

Apotheker in Parys, die

der-
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derkonft hadden , dezelve ails een veragt hand-
werk aanmerkten, en niet als de Eedelfte van
alle de Konftpn.

Edog alle de tegenftant diien men in 't werk
ftelde

, deed niet als decz' walfende drift aan-
groeijen, en zonder met beraden tyd te verlie-

2en, gaf duFrenoy zig ten eenemaal over aan
» Genie, de * neiging die hem aanpoa-de. Hy vsras om-

trent twintig jaren oud, wanneer hy begon het
Crion in de hand te nemen, en de Tekenkonft
onder Perrier en Vouet te leeren. Maar by
naar twee jaren in deze oeffening hebbende
doorgebragt, zo trok hy naar 1 taliën , daar hy
in 't jaar 1Ó34. aankwam ; en Mis^nard hem
daar in 't jaar 1636. vindende , verbondenze
2.ig in vriendlchap met elkander, dat tot hun
doot geduurt heeft*

Geduurende de twee eerfte jaren die Frenoy
in Romen door bragt, w^as hyniet in ftaat om
zyn kort te winnen; zyn vergramde Ouders

,

wiens raad hy niet had willen volgen , trok-
ken de hand van hem af, 'tgeenezy hem voor
ïyn vertrek gegeven hadden was niet genoeg-
zaam geweeit om zyn reiskoften goed te ma-
ken. Aldus in Romen nog vrienden nog be-
kenden hebbende, vond hy zig tot zulk een
uitterfte gebragt , dat hy den meeften tyd zyn
welven fpysde met brood en een weinig kaas.
Nogtans had hy minder bekommering over
2,yn_ flegten (laat , als over de ftudien in de
Schilderkonft

, die hy met grooten yver voort
ictte , als wanneer hy op de aankomrt van
Mignard ,een behulpzaam vriend gewaar wierd,
waar door hy v/at ruimer lugt kreeg.

Dewyl 't yerftant van Dü Frenoy van dien

aart
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aarf niet was
, om zigbet ramelyke wcten-

fchnppen vergenoegt te houwden, zo v/ildehv
zyii Koült tot den wortel toe omwroeten eii
het * zuiverfte wezen daar uittrekken; hy'ftu-»Q„,-«
deerde vlytig naar Raphae» en naar het Antfek teffene

hy Tekende met een ongemeenen luft alle
vonden op de Academiën : en naar maate dat
hy de Konft doorgronde, fcbreef hy zyn Aan-
merkingen daar op flaande in Latynze Vaer-
zen. Het eene lign: verkende hem het ande-
re

,
en zyn Geeü allengs vervult met alle de

nootzakelyke Wetenfchappen tot zyn voorne-
men behorende

, nam hy een ontn-t rp voorom de Konrtregelen in Poëzy voor te ftelien'
dat hem veel tyd en overdenking kofte. Hy
liet het aan al de veirllandigen zien , daar hy of
meerder verligting of goètkeuring van erlan-
gen konde,
Hy had een ongemcene liefde voor de Wer

ken van Titiaan, a:an de welke hy boven alle
andere den voorrang gaf. Ter oorzaak

, zcide
ny, dat vau al de Scihilders,Titiaaa,degrootrte-
navolger van de natuiur geweeft was. Hy Co-
pyeerde in Romen het allervoornaamfle van
^childeryen

,
met ongelooffelyke naarüig-

Hy verftont zeer -wel het Grieks en de Df?-
ters

: de tyd dien hy beftede aan het lezen, en
otn van de Schildierkonft te fpreken met
i^ieden van oordeel

, die hy bekwaam vondom aan hen zyn gedlagten voor te draeen liet
hem weinig over <om le arbeiden

; ten an-
deren fchynt het d-^t hy moeite had om te
fchilderen, 't zy dat de dkpe7%eone zyn hand
Vaütiield, ofdathy van niemant de handeling

de»
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des Pen^eels geleert hadde, hy was langhaam

in zyn Ichilderen : hoe dat het zy ,
zyn Wer-

ken zyn in klein getal.

Dewyl hy veel in EucHdes geftudeert, en

een uitmuntende verkiezing had , van de Ar-

chitea-uur, begon hy de Itukken en brokken

van de Aloude Gebouwen te Ichilderen ,
die

in en omtrent Romen zyn. 't Welk hy ver-

kogt om flegs te beftaan ,
dezelve Stukken

by naar voor niet gevende» Al xyn Wer-

ken by den andere genomen, zullen omtrent

vyftig Hiftorie-Stukken uitmaken ,
en eenige

Landfchappen die hy voor bezondere Lief-

hebbers getchildert heeft , zonder al de Co-

pyen te tellen , die hy gemaakt heeft naar

Titiaan. . ,

Onder alle zyne Werken was mets dat

hy meerder beminde, als zyn Poëzy over de

Schilderkonft. Hoe begeerig dat hy was om

het te laren Drukken , zo wilt hy wel dat het

onnut zoude zyn , het zelve in het ligt te ge-

ven , zonder een Franze Overzetting ,
en dat

de lange afwezentheit uit lyn Vaderlant, hem

(omzotezcRgen) zyn taal had doen verge-

ten , derhalven ftelde hy het openbaar maken

altoos uit.

Eindelyk heb ik het op 2yn verioek, en vol-

gens zyn meening in onze taal gebragt. Hy

ring zeide hy , de aantekeningen opflellen ,

om 2yn gedagten beter op te helderen ,
als

wanneer hy van een beroertheit wiert overval-

len , daar hy van Üorf ,
by een van zyn Broe-

ders, vier Meilen van Parys, in't jaar lóóf.

oud vierenvyftig jaren,

AAN-
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AANMERKINGEN.
Over de Werken van

D u F R E S N O Y.

IK heb du Frefnoy gemeeniaam gekent : hy

had my tyn vriendfchap en vertrouwen

medegedeelt ; hy ftond toe dat ik hem 2ag ar-

beiden, ( dat hy aan niemant toeliet, ter oor-

zaak van de moeite die hy had om te fchil-

deren
, ) het groot getal wetenfchappen , daar

2yn Geeft van vervult was , en lyn geheuge-

nis die hem ligtelyk de dingen te binnen bragt

,

wanneer de minfte gelegenheit 7.ig op dede,

maakten dat zyn ommegang , hoewel zeer

nut , zo vol van * uitweidingen was , dat hy * DïP-

dikwils het voornaamfte onderwerp kwam teS'^^^owi

verliezen : dat verfcheide Perzonen heeft doen
zeggen , dat zulks voortkwam van een over^

vloed van Denkingen , die de wakkerheit van
de Inbeelding hem veroorzaakten. Voor my,
die hem van naby gezien , en wel opgemerkt
hebbe , het heeft my toegefcheenen , dat zyn

t Inbeelding in d^r waarheit wel verheven ,timag[-

maar niet levendig genoeg was,, en 'het vuurnation.

dat haar bezielde genoeg gematigt. 't Is zeker

dat hy nimmer over zyn eerfte gedagten vol-

daan was, maar dat hy hen befchaatde , en in

zyn Geeft overwoog met alle bedenkelyke

omzigtigheit. Om hen te verfieren , bediende

hy zig van de behoorlyke omftandigheden . die

hy oordeelde noodig te zyn, en van de verlig-

Gg ting
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ting dien hy aan v-yn geleertheit verfchuldigt

was.

Het was volgens deze gronden die hy ïn

^yne Poëzy ontworpen had , dat hy tragte zyn

gedagten uit te voeren. Hy arbeide met veel

traagheit , ik zoude hem wel grooter wakker-

heit hebben toegewenfcht, om meêr geeft aan

zyn Penzeel te geven , en om zyn denkbeelden

in fchoonder luifler te tonen. OndertufTen

liet hy niet naar om zyn oogwit te vervolgen

,

door de Theorie: en men heeft reden om ver-

wondert te zyn, dat deze zelfde Theorie, die

hem van de deugt des werk? verzekering doen

moefi: , hem de hand niet ftouter heeft gemaakt.

Al wat men hier op zeggen kan is dit, dat de

groote befchouwing ook een groote oeffening

nodig heeft , en d-it du Frefnoy geen andere

magtig was, als die hy verkreegen had, door

de weinige Schilderyen van zyn hand ge-

maakt.
riet is ligt uit zyn Werken te zien , dat hy

Carnts naar tragte in den aart der Tekenkonft,

en Titiaan in het Coloriet : zo als hy zig ook

dikwils verklaart heeft. Wy hebben onder de

Franzcn geen Schilder gehad, die Titiaan zo

na by gekomen is als Du Frefnoy, men kan

onder andere van twee Schilderyen oordelen

,

die hy maakte tot Venetien, voor den Edelen

Marcus Paruca , waar van het eene een half

Lyf verbeeldt van de Heillige Maagt, en het

ander een leggende Venus. 't Geen hy in

Vrankryk gefchildert heeft , is ook van dien

nart , iiizoïiderheit dat hy maakte tot Rinci,

voor den Heer Bordier, Intendant van de Fi-

nancien : dit Konftwerk gaat voor het befte
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dat hy gemaakt heeft , in het oordeel van vei:-

ftandige Kenders. Maar indien het klein getal

Stukken , die hy heeft gefchildert , niet ge-

noegzaam in ftaat zyn om zyn naam over
verfcheide gewellen van Europa te verbreiden

,

zyn voortrcffelyk * Gedigt over de Schilder-*
p^^^^^

konfl: zal hem zo lang doen leven , als deze
Konft in eenige agting in de Waereldt zyn
zal.

NiCOLAS MIGNARD.
VAn Trojes in Champagne, oudfte Broe-

der van Pierre Mignard, bygenaamt de
Romein , heeft in zynen tyd dezelfde agting
niet gehad als den laaüen, maar hy heeft delen
genoeg gehad in de Konft, om zig zo M'^el als

hy boven het getal van gëmeene Schilders te

verheffen. Hun Vader genaamt Pierre , die
den tyd van twintig jaren den Koning in zyn
Legers gedient had , liet de vryheit aan zyn
twe Zonen * om hun geneigtheit voor de
Schilderkonft op te volgen. Nicolas leerde de
beginzelen by den beften Schilder , die zig als

doen in de Stad Trojes bevond : en om meêr
in de Konft te vorderen , ging hy tot Fontai-
ne-Bleau ftuderen naar de Antieke Beelden^
en de Schilderwerken van Primaticio, die al-

daar zyn. Maar begrypende dat den oorfprong
van de fchoonhedcn die hy nafpeurde, in Ita-

lië Was te vinden , wilde hy derwaards de rei-

'/c aanvangen. De gelegentheit tot zeekeré
Werken hield hem ecnigen tyd op tot Lions:
maar veel langer tot Avignon, alwaar hy ver-

liefde op een Dogter ,
die hy tröuvvdë op zyn

L Gg i we^
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wederkomft uit Italië ,
((iit heeft hem doen

noemen Mignard van Avignon- ) Naar ver-

blyf van twee jaren in Romen, en eenigc ja-

ren in Avignon by 2yn Schoon-Vader , wiert

hy door den Koning aan 't Hof ontboden , die

hem leerde kennen, als hy door Avignon trok,

in den tyd van 2.yn Huuwelyk met de Infante

van Spanje, in 't jaar 1ÓJ9.
Mignard zynde tot Parys aangekomen,

wierd aldaar aan 't fchilderen geftelt door het

Hof, en door andere aan verfcheide Werken

,

Proeven van ayn bekwaamheit gevende ;
hy

fchildeide veel Portretten : maar ïyn Talent

vsras eerder tot de Hiftorien. Hy Inventeerde

verftandig , en het behaagde hem Poëtiie on-

derwerpen tebehandelen. Egter was het vuur

van ïyn Inbeelding middelmatig, hy vergoede

dat door een groote naauwkeurigheit , en zuiver-

lyk te fchiideren. Zyn al te groote vlyt deed

hem üerven van de Waterzugt, in'tjaar 166S.

tüt groot Icetwczen van alle de geene die hem

gekent hac'den ; want hy was niet minder een

eerlyk Man, als goet Schilder. Hy was ook

Reöor van de Academie, dewelke zyn Lyk-

dienften bywoonden in de Kerk van de Feuil-

lanten, daar hy begraven wiert.

CLAUDE VIGNON
GEboortig van Tours, volgde in het eer-

ile de manier van Michelange de Cara-

vagio , en fchilderde in dien aart^ Stukken

daar groote kragt in was
,
zyn vaardige hande-

ling verlchafte hem veel Werk , en om ieder

een te voldoen , maakte hy lyn manier voort-

varen-
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voortvarender, maar ongelyk minder in k ragt >

als lyn voorige gewoonte van Schilderen Hy
deed alles gemakkelyk, en zyn wyze om de Tin-
ten aan te leggen , beftond daar in om deielve op
hun plaats te ftellen , zonder hen te verëen'i-

gen, en al fchilderende t'elkens Verw daar hy
te voegen, zonder hen in den anderen te doen
fmelten, door de beweging des Penceels; in
voegen dat de oppervlakte van zyn Taferelen,
zeer rouw en oneffen in het aanzien waren.
Derhalven is zyn manier flegs uit gewoonte en
handeling beftaande zeer ligt te kennen , cn
dewy 1 hy zelde met de natuur en het Anticq raat-

pleegde
, en dat zyn vindingen en uitdrukkin-

gen niets bezonders nog ongemeens hebben,
zo werden zyn Stukken van de Liefhebbers
niet gezogt. Hy was zeer ervaren in de ken-
nis van de manieren , en om de Schildery-
en op hun Prys te fchatten. Hy ftorf in hoo-
gen Ouderdom in 't jaar 1670.

SEBASTIAAN BOURDON
GEboortig van Montpellier , bezat een

groot vuur in zyn Geeft, dat hem niet

toeliet om veel te overwegen
,
nog genoeg-

zame aandagt te hefteden aan de wezentlyk-
fte delen van zyn Kon ft Zyn ftudien die hy

^
in Italien oefFende , wierden zelfs afgebroken
door eenig * gefchil dat hem nootzaakte tC;*- qu
vertrekken naar een klein verblyf aldaar: nog-rdicT
tans had hy een overvloedig vernuft , dat hem
genoegzame goede dingen deed te voorfchyn
brengen in zyn eerfte Werken. Die hoop ga-
Ven van een ongemeene bekwaamheit.

G g 3 De
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De Burgerlyke Oorlogen in Vrankryk, (3ie

de oeffening der fraeije Koniten aldaar deden

ftilftaan ,
ipoorde hem aan om een reis naar

Sweden te doen, daar naar toegetrokken door

de vermaartheit van de Koningin Chrirtina,

Maar deze Koningin hem in't geheel geen an-

der Werk gevende, als alleen haar Portret te

fchilderen , zo was zyn verblyf aldaar niet

lang; en het vuur van zyn Geeft niet over een

te brengen zynde met de koelheit die hy daar

ontmoette , zo kwam hy wel haaft weder in

Vrankryk om gelegenheit tot Schilderen te

2oeken. Indien hy niet aan alles heeft vol-

daan, dat van hem verwagt wierd , ten min-

ften heeft hy zyn agting ftaande gehouden

door de ongemeenheit van zyn Vindingen, en

door de levendigheit van zyn uitdrukkingen.

Maar om dat zyn geeft niet wiert 'beftiert

door een valt oordeel, zo ging hy zig dik-

wils in uitfporige Inbeeldingen te buiten ; die

na datze den aanfchouwer behaagt had-

¥ Bizar- t^en» <^oor een * aantrekkelyke vremdigheit,

icriespi-voor een fchrauder oog in wildheit vervie-

guaiites^ieQ
^ als zy maar een weinig werden over-

wogen, 't Is zo niet gelegen met zyne Land-

fchappen die hy heel wel maakte, cn ik heb

*er verfcheide gezien , die een uitwerking zy-

ner fchoone gedagten zyn, en daar de vrem-

digheit niet anders als aangenaamheit aan by-

2et , om dat hy 'er zeek're ongewoone ge-

vallen in te pas bragt, die hy uiï de Natuur

ftudeeide, cn met een gezwinde en ligtvaar-

dige ivand uitvojerde. Het is waar dat de

gronden die ongemeen zyn , niet altyd regel

ïïiatig of wel gefchikt zyn. Hy was niet

ïcer
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ïccr uitvoerig in zyn fchilderen, en de aller"
uitvoerigfte zelf, zyn niet altyd de aller-
befle.

Hy wedde eens met een van zyn goede
Vrinden

, dat hy op een dag , twaalf Tronien
naar het Leven zoude fchilderen , zo groot als
'de Natuur; en won het. Deze Tronien zyn
de minlk' niet die uit zyn Penceel gevloeit zyn.
Hy heeft veel Werken gefchifclert , waar

van de voornaamfte zyn , de Gallery van M.
de Hrctonviliers , in Onze Lieve Vrouwe Ei-
land

, en de zeven Werken van Barmhartig-
heit

, die hy zelfs Ge ëtft heeft , en in Prent
uitgaan. Dat onder al zyn Stukken de meefte
agting verdient, is de Marteling van den Hei-
ligen Petras

, dat hy voor denMey-tyd fchilder-
de van onze lieve Vrouwe Kerk, en dat daar
bewaard word als een van de fchoonfte Stuk-
ken die daar te zien zyn.

Ply was van de Gereformeerden Godsdienft,
van goede zeden , en zeer geagt in de Acade-
mie, daar hy Reöor van was. Hy fchilderde
voor den Koning in de beneden vertrekken van
de Tuilleries als de doot hem overviel, in 't

'jaar 1671. Omtrent zeflig jaaren oud zynde.

SIMON FRANCOIS
GEboren tot Tours in 't jaar 1606. van zyn

Kindsheit af gcneigt tot godvriigtigheit.
Hy wilde zelfs een Capucyn worden : maar
ïyn Ouders hem belet hebbende, zogt hy een
beroep d^t eigen was om hem in heillige be-
fpiegelingen opgetogen te bouwden, wanneer by
^^cval 2yn oog viel op een Schildery van de

Gg ^ Ge-
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Geboorte van onïen Heilant , trof hem
dat zodanig, dat met de gedagten van dierge-

lyke te kunnen maken ,
hy voornam, om een

Schilder te worden. Derhalven is't niet door

een kragtige neiging geweeft, dathy de Konft

V voca- omhelfde , maar als door een roeping die

tion. iets ongemeens fcheen te hebben ; want lyn
ï Fioid

, y^j-jjufj Y^ras genoegzaam f koud, hoewel dat

hy anderzints verftants genoeg had , om den

gemeenen weg van de Schilderkonfl: te be-

wandelen.

Hy had geen andere Meefter als de goede

Schilderyen die hy Copyeerde. Hy fchilder-

de ten eerften eenige Portretten , en den Heer

deBethune lyn voorftander, die als AmbafTa-

deur naar Romen ging , nam hem met zig,

en verzag hem met een Penzioen van den

Koning. Hy bleef in Italië tot het jaar 1^38.

2,yn wederom-reize nemende door Bologne ,

maakte hy aldaar vriendfchap met Guido, die

hem zyn Portret fchilderde.

Op zyn aankomft in Vrankryk was hy ge •

lukkig genoeg , om de eerfte Schilder te zyn,

die de eere had om den Dauphin te fchildèren

,

die de Koninginne kwam terWaereldt te bren-

gen. Dit eerfie Werk gelukte hem zo wel,

dat hy reden had te hopen , dat het Hof, dat zo

vergenoegt geweeft hadde , hem verzeekering

doende van gunden en voordelen , hem in 't

vervolg zoude dragen , en hem groote Werken
aan de hand geven : maar wordende door ee-

nige ongunft die hy niet verdiende overdwerft,

verliet hy het Hof om een afgezonden leven,

meêr met zyn Oogwit overeenkomende, te

lyden.
Daar
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Daar was het dat by in goeden ernft dagt , om
ïig niet anders met Schilderen bezig te houw-
den , als om zyne zaligheit te bevorderen , en
dat hy voornam niet als Gcertelyke Taferelen
te fchilderen , in welk voornemen hy zig zo-
danig verllerkte , dat het overige van zyri le-

vens tyd een voorbeeld van een volmaakt Chri-
ften geweeft is* Onder andere deugden die

men hem zag oeffenen , was die van de lyd-

ïaamheit een van de aanmerkelykfic, want ge-
duurende dc agt laafte jaren van zyn leven,

(tont hy de fraertelykfte pynen uit van deüeen,
met een ongelootFelyke ftantvaftigheit. Hy
Overleed in 't jaar 1671. en de fteen, die naar
zyn doot by hem gevonden wiert

,
woeg de

zwaarte van een pont.

, Men ziet van zyn fchilderyen geene in de
Konftkamers ; daar zyn 'er in eenige Kerken
van Parys , en 't is niet bezwaarlyk op het zien
van dezelve te oordelen, datderzelver Meefter
eerder een Godvrugtig als een groot Schilder

was. Zeer gelukkig evenwel daar in , dat hy'van
zyn Kond zig heeft weten te dienen, om veel

liever den Hemel te verkrygen , als een eidele

vermaartheit.

PHILIPPE DE CHAMPAGNE

GEboren tot Bruffel, in 't jaar i6oz. van
gemeene maar eerlyke Ouders , van

z^'n Kindfe jeugt toonde hy zyn. ongemeene
geneigtheit tot de Schilderkonft. Hy verwif-

felde verfcheide malen van Meefters, dat ge-

meene Schilders waren , behalven de Fou'
quiere die hem leerde Landfchappen fchilderen.

Gg f be-
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belangende andere soorten van fchilderen,

moet men dezelve niet als aan zyn groote vly-

tigheit,en den lufl: dien hy had om te vorderen,
toewy zen.

In de hevige drift die hy'had om te leren,

7.ogt hynaar iemand die hem onderwyzen kon-
de : maar geen Meeüer zodanig als hy wel
wenlte aantreffende, nam hy het befl uit geen
andere als de natuur te nemen, diehy zèdert

volgde , zonder veel verkiezing , hoewel re-

gelmatig genoeg. -

Op het negentiende, jaar zyns Ouderderdoms
nam hy voor naar Italien te gaan, en de reize

door Vrankryk te nemen, en zig daar zo lang
op te houvi^den, als hy naar de voorkomende
gelegenheden nodig zoude oordelen. Aange-
komen in Parys , nam hy zyn intrek by een
zeer fJegt Schilder VAllemant genaamt , die

veel te werken had. Hy verliet deze om zig

aftezonderen, en ging woonen in hetCollegie
van Laon, alwaar PoulTm naar zyn eerde we-
derkomft uit Italien infgelyks zyn verblyf had,
deze ontmoeting verbond hen met een zoort
van vriendfchap, en was oorzaak dat een Schil-

der Du Chefne genaamt , die hoewel onerva-
ren het Schilderwerk van het Palcis van Lux-
emburg had ondernomen , deze twee daar aan
te werken (telde , PoulTm aan cenige kleine

Lam- dingen in de * borftwering , en Champagne
aan 't fchilderen van eenige Stukken in 't ver-

trek van de Koningin, die zo veel behagen daar
in hadde , dat du Chefne niet konde nalaten

,

zyn afgunQ te betuigen, waarom Champagne
die liever de vrede als voordeel beminde, de gele-

jcgenheic waarnam om weder naar BrufTel te

kee-
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keeren , om lyn broeder te bezoeken , en van
daar de reis naar Italieii over Duitfland te ne-

men. Maar hy was zo dra niet tot BriiHèi aan-

gekomen , of de Abt van St. Amoiolius, die

Opziender over de Gebouwen was, liet hein
de doot van Du Chefne bekent maken

, en
verzogt hem weder in Vranliryk te komen. Hy
nam daar aanftonds het bewint aan, over het

Schilderwerk dat de Koninginne voornemen^
was te laten doen , die een Woonplaats in 't Pa-
leis van Luxemburg , en een Penfioen van twaalf
hondert Guldens aan hem gaf. 'tWas in dien

zelfden tyd, dat zy hem liet' fchildcren voor de
Carmeliten , en dat hy de Dogter van Du
Chefne trouwde. Dewyl hy groote liefde

voor de Konft had, en zeer arbeidzaam was,
zo heeft hy een oneindig geral Werken
Parys , en voor 't geheele Koningryk gefchil-

dert. Onder andere Plaatzen ïiet men 'er in

de twee Kloofters der Carmeliten , inde Voor-
llad van St. Jacob, en in de rtraat Chapon; op
het Calvarie van de Voorftad Sc. Germain, in

't Koninklyk Paleis ; in 't Capittel van Ons
Lieve Vrouw van Parys , en in verfcheide

Kerken : zonder een oneindig getal van Por-
tretten te tellen, die hy heel wel deed gelyken
en uitvoerig fchilderde. M. Poncet , Raads-
Hecr van 'c Hof der Aydes , die een van zyne
goede vrienden was

,
verzogt van hem dat hy

zyn Dogters Portret wilde fchüderen , die des
anderen daags

,
zynde Maandag, haar in het

Carmeliter Kloolter üont te begeven
, niet

meer als dezen laaÜen dag over hebbende, dat
zy dc MenÜen van de Wcreldt zien konde.
IV^aar Champagne maakte zwarighcit om op
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een Zondag te fchilderen , en was nog door
beloften

,
nog bidden van 7,yn vrind te bev^^e-

gen
; want behalven dat hy een goet Chriften

was
, zo was hy ook niet fterk op zyn voor-

deel geltelt
, gelyk als men uit het volgende

kan oordeelen.

De Cardinaal van Richelieu , hebbende
nimmer Champagne konnen bewegen

, om
den dienft der Koninginne te verlaten

, door
de beloften en aanbiedingen van grcote voor-
deden voor hem en de zyne , kon zig niet
weerhouden om zyn getrouwheit te pryzen
en zyn verbinter.is daar hy by volharde des
te_ meerder te agten. De eerfte Kamer-
Dienaar van den Cardinaal , die aan hem het
voorltel gedaan hadde

, voegde daar by , dat
hy niet anders als te wenffen had , en dat
2yn Meefter hem niets zoude weigeren ; waar
op Champagne antwoorde , dat indien myn
Heer de Cardinaal hem beter Schilder kon-
de maken

, als hy was , het de eenige zaak
2oude zyn , die zyn Eerzugt het meeft be-
doelde , maar om dat dit onmogelyk was

,

* Emi- 20 wenfte hy van zyn * Uitmuntentheit
ncace. niets, als de eere van zyn goede gunften te

mogen genieten. Dit antwoort dat aan den
Cardinaal overgebragt wiert , wel verre van
hem te verbitteren , deed de agting die hy
voor dezen Scljilder had des te méér aan-
groeijen. Al was het dat Champagne af-
floeg om in den dienft van den Cardinaal
te treden

, nogtans was hy niet afkeerig om
voor hem te fchilderen. Onder anderen heeft
hy verfcheide malen zyn Portret gemaakt

,
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^at al van het befte is dat hy van ïyn leven ge-
fchildert heeft.

Hy was langen tyd in groot aandien , tot

op de aankomlt van Le Brun uit Iialien

,

die ftraks door zyn bckwaamheit , en door
het middel van vermogende voorftanders, wq\
haaft het roer der Schilderkonft in hande nam,
en ingevolge eerfté Schilder v.m den Koning
gemaakt vv^iert , 2onder dat Champagne ooit

de ininfte jaloulie daar over heeft laten bly-

ken.

Hy had uit 2yn Huuwelyk een Zoon en twee
Dogters ; van deze drié Kinderen bleef hem
niet als één Dogter over , die hy teder bemin-'
de , en om dat zy Geeftelyk wiert te Port
Royal , (alwaar ly in de koft beftelt was, )
kreeg Champagne daar door genegentheit voor
het Convent , en voor de Perzonen die daar
toe betrekkelyk waren , die men in dien tyd
de naam gaf van Janfeniften. Hy ftorf in 't

jaar 1674. in den Ouderdom van twe-enzeven-
tig jaren

,
ge-ëert eh bemint van alle die hem

gekent hadden , zo wel om zyn Konft , als

om zyn ueugden.

AANMERKINGEN
Over de Werken van

CHAMPAGNE.
DP. groote geneigtheit die Champagne van

'iyn Kindsheit af tot de Konft toonde,

v/as iTlet geen verhevenheit van Geeft gepaart.

Men
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Meri kan niet ontkennen dat hy'veel groote

Werken heeft gemaakt, en dat hy met weinig

moeite invenrccide, maar zyn Geeft was koud

cn zyn fmaak behield veel van lyn Landaart.

Hy is altoos zeer aan de natuur verknogt

geweeft , en om 2.yn Modellen getrouw te

volgen : maar hy wili hen niet te fchikken, op

een wyze die hen het leven en de beweging

geven. Hy heeft niet Wel verftaan , het onbe-

haagelyke van de natuur te vermyden , om het

mals
,

lugtig , en van een goeden aart te ma-

ken ,
nog het weinige dat hen doet fchynen

bezielt te zyn , daar by te voegen ; met één

woort, hét dunkt my dat al zyn wetenfehap in

2yn Model beüont , daar hy flaaf van was,

wel verre van het aan v.yn verftant , of ten

minften aan de Konftrege'ls te doen onderwer-

pen. Ik kan zelfs niet zien , dat hy de befte

Grondregels van de Schilderkonft veel onder-

ïogt heett , behalven in het Tekenen ,
daar

hy regelmatigheit genoeg in geweeft heeft,

maar weinig van de goede verkiezing ;
hy heeft

zodanige Stukken niet gefchildert , dieden aan-

dagt van een keurig oog door hun gceftigheit

op houden.

Ik wil egter niet verzwygen , dat ik veel

goede dingen van hem gezien heb, aangaande

de eigentlyke of Locale Coleuren , en veel wel

nagevolgde Hoofden , die kragtig gefchildert

waren; maar het meerendeel daar van waren

niet vry van onbeweeglyk en ongevoeligheit
,

dat gemeen is zelfs in de levende Modellen.

De Natuur uit te beelden , en haar te ver-

beteren , alle de fchoonheden die zy bekwaam

is om aan te nemen daar by te voegen , en de

Lig-
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Llgten en Schaduwen die haar verhellen , op
hït voordeligfte te verfpreiden , is het Werk
van een volmaakt Schilder : maar het^blyft ook
evenwel een goet Schilder, die gemakkelyk
weet te volgen dat hem voorkomt, en den ei-

gen aart getrouwelyk te doen zien , al weet
hy haar 2elrs met geen andere Sieraden te

verlieren, als zy tegenwoordig heeft, zonder

doorzigt te hebben van het geen aan haar toe

te eigenen zouden zyn. 't Is in dezen opzigt

dat Champagne de agting, die men in-zyu tyd

voor hem gehad heeft , konde waardig zyn;

70 veel te meer , om dat hy een goede manier

had van het Landfchap fchilderen , dat hy heel

wel de Perfpcöive verftont , dat hy al zyn
Werken net uitvoerde , en eindelyk dat hy

huigen tyd het Ampt van Reétor in de Acade-
mie heeft waargenomen.

JEAN BAPTISTA
DE CHAMPAGNE.

OOk van Bruiïel. Neef van Philippes, van
wien wy gelproken hebben, was zyn Ooms

Difcipel in de KonÜ. De overeenkomft daar
zy lieden" in leefden, de agting die zy voor mal-
kander hadden ; deed den Neef deszelfs manier
aannemen , die zyn ( >om gevolgt had , dog'
een weinig minder in kragt en waaiheit. Voor
het overige ze hielden dezelfde Maatregels in

hun, beroep en levenswyze; deze te weten de
Neef, deed een reis naar Italië, die niet lan-

ger als vyfticn Ivlaandcn duurde, zonder een

andere verkiezing aan te nemen , als het geen

de
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de Wéï-ken van ïyii Oom hem ingefcherpt

hadden. Hy ftorf Profeflbr van de Academie
in 't jaar^ióSi. Oud omtrent drie-enveertig

jaren.

NICOLAS LOIR.

Van Parys , een voornaam Goudfmits
Zoon , ontbrak het aan geen Geeft om te

Inv enteeren ,
nog aan vuur om het u't te voe-

ren. Maar dit niet genoeg zynde tot het Schil-

deren , zo heeft hy daar in nooit uitgemunt

boven de gemeene Schilders. Men merkte in

fFineïïeZyn dingen, nog * fnedigheit van Denking,
de pen- nog bezondcre eigenfchap , die eenige verhe-

ventheid heeft. Hy had een goede manier van

Tekenên , net en gemakkelyk in alles wat hy

deede, en zonder zig den tyd te geven van zyn

gedagten te befchaven, voerde hy dezelve zo

dra uit alszy bedagt waren, dikwils al pratende

met hef Volk , door de groote gewoonte die

hy zig eigen had gemaakt , en door een ge-

lukkige memorie van de dingen die hy in

Italien gezien had. Hy bleef aan een onder-

werp niet gehegt , en maakte alles al even

goet , zo wel Ikelden , als Landfchap, Ar-

chite£l:uur en Sieraden. Men ziet in Parys

veel van zyn Werken, zo openbaare als be-

zondere , verfcheide Galleryen en Kamers

,

onder andere voor den Koning in 't Palcis

van de Tuilleries. Hy ftorf in 't jaar 1679.

Oud vyfenvyftig jaren
,
zynde alsdoen Profef-

for in de Academie.

CHAR'
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CHARLES LE BRUN
GEbooren te Parys 1619. in de Wereld ko-

mende bragt met hem al de noodzake-
lyke gefteltheden om een groot, Schilder te

worden. Hy bediende zig van zyn begaaft-

heit zo ras als hy zig konde bedienen van de
rede ; hy kweekte dezelve aan door geftadige

oeffeningen , en deed die geldea door 't geluk,
het welk zyn verdiende onderfteundCj en hem
nimmer begeven heeft. Hy was de Zoon
van een tamelyk Beeldhouwer, die in dePlaats
Maubert woonde. Deze Beeldhouwer was
aan een werk bezig in den Tuin van 't Hotel
Seguier , die de gewoonte had om 'er zyn
Zoon mede te brengen

, op dat hy in zyn te-

fenwoordigheit het Tekenen zoude oeffenen.

)e Heer Cancelier 'cr op zekeren tyd wande-
lende , zag dat dezen jongeling met zo veel op-
merking , en zo gemakkelyk Tekende ten
aanzien van zyn jaren , dat hy niet twyfFelde

of het moeft de uitwerking van een geeft boven
het gemeen zyn. Ook zag hy in de * wezen-*Phyfiö^

trekken van dit Kint iets dat hem» behaagde,

aangedaan dan door deze goede gefchiktheit

,

verpligte hy den jongen knaap om van tyd tot

tyd aan hem zyn Tekeningen te vertonen, ver-

volgens het opzigt aannemende over zyn vor-
dering in de Konft , en hem zomtyds eenig

geit gevende om hem te meêr aan te fporen.

Deeze jongeling , door de vereeringen aan-
gemoedigt, maakte een ongeloolfelyken voort-
gang

,
invoegen dat de Heer Cancelier hem

aan prees aan Vouet, die alfdoen in de Biblio-

Hh teeeq
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teecq van 't Hotel Séguier fchilderde , en die

in dien tyd onder al onze Schilders als de Ra-

phael van Vrankryk wiert aangemerkt.

Le Brun maakte met zyn vyftiendc jaar twe

Hukken die de fchilders van dien tyd verbaas-

den: het eerfte was het Portret van zyn Groot

Vader, en het ander verbeelde een Hercules

die Diomedes paarden doodflaat. Eenij^entyd

daar naar , als de Heer Cancelier Seguier de

vordering van Le Brun zag, en den luft om
te leeren van dexen jongen Schilder, oordeelde

hy dat het nodig voor hem was de Italiaanze

reis te doen. En zond hem daar heenen in 't

jaar 1639. daar hy hem, onderhield met een

rykelyk'Fenfioen, den tyd van driejaren, ge-

duurende dezelve , zo oeffende Le Brun zyn

verftant in alle de wetenfchappen die hem op-

geleid hebben tot den trap van volmaaktheit

,

daar hy zig toe verheven heeft. De jonge

Schilders die van Romen wederkeeren , ne-

men doorgaans hun weg over Venetien, om
ten minften eenige bekwaamheit in de goede

Col orering aan te nemen : maar Le Brun had

deze Hefhebbery niet.

Het eerfte ftuk dat hy op zyn wederkom fl:

ïilt Italien fchilderde, was de opregting van de

Metale Slang , dat in het Kloofter is van de

Monniken van Picpus , en vervolgens eenige

andere Stukken voor den Cancelier zyn Mse-

eenas.

Hy wift zeer wel zyn eigen kragten te we-

gen , in vergelyking van de andere Schilders

van zyn tyd', de drift die hy had om zig be-

kent te maken , deed hem kragtige aanzoeken

doen, om zulke Werken te fchilderen die in

'topen'
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't openbaar ten toon moeften geftelt worden.

'C Was met dat oogmerk , dat hy twee jaren

aan den andere het Stuk maakte in de Lieve

Vrouwe Kerk, dat altyd op den'eerften Dag,
van Mey gercet moet zyn. Het eerlle jaar

fchüderde hy 'er de Marteldoot van St. Andre-

as, en bet twede jaar St. Stcplianus fteniging.

Le Sueur, daar wy van verhaalt hebben, v^^as

de eenige medeftrever die hem. in dit ilryd-perk

zyn rx)em konde bctwiften : maar het zy dat

men Le Bruo bekwamer of méér naar de mo-
de vond, of dat hy meerder vrinden had, hy
verkreeg altoos boven zyn mededinger degroo*
te gelegentheden om 'zig te doen verheffen.

De Gallery van den Heer Lambert in onze
L'eve Vrouwen Eiland, en het Kweckfchoot
van St. Salpice * vellen zyn agting op zulk
een vallen grond , dat de Heer Foucquet

,

opsiender over de P'inancien . begeerde dat hy
voor hem fchildcrde de Werken die tot verfie-

ring van 7,yn Huis, genaamt l/aux'Le-Fkomte^

zouden dienen. Le Brun heeft aldaar de Teke-
nenen nagelaten van zyn doorgrondig verftant

en wetenfchap , boven al in het vertrek dat de
Kamer van de * Zanggodinnen genaamt word * mu-
Men ziet een f Zolderftuk, dat een van zynTes,

allcrbefte is , die hy gefchildert heeft. T Flat-

Den Heer Foucquet , om Le Brun ten ee-
°

nenmaal tot zyn dientl: te verbinden, gaf hem
een penfioen van twaalf duizent guldens , be-
halvcn de betaling van zyn Werken* En naar

Hh 2 de

Daar hy in het Plafond een Maria Hemelvaait . in frint

gebragt, in twee bladen, door Louis Simonneau, en in heë

Ahaaiftuk , de Nederdaling- van dea Heiligen Geeft » ia

üPiiat gebtiigt , doos Q, Audsaa ^ geCctüldQn heeft*
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de ongenade daar de Heer Foucquet in ver-

viel, zo wierp de Koning de oogen opLeBrun,,
2yn Majefteit die lyn Ryk al zo wel v/ilde

doen bloeijen door de Konften , als door de
wetenfchappen , verhief hem tot den Adeldom;
vereerde hem met de order van St. Michiel , en
maakte hem tot zyn eerften Schilder.

• Het is in dezen ftaat geweeft dat hy zyn ver-

dienften nog kennelyker aan den Koning heeft

doen zien
,
en dat de Heer Colbert eerfte Mi-

nifter, en opziender over de Gebouwen, hem
aanmerkte als de grootfte Schilder die 'er in de
Waereldt was. Door zyn ontwerp was het

* Min!- dat deze * Staatsdienaar aan zyn Majefteit

voorftelde, omdengrondflag van de Academie
der Schilderkonft vaft te ftellen , en die de al-

lerberoemfte te maken , die 'er immer geweeft

is. De Inkomften daar van wierden vermeer-

dert, men ftelde'er nieuwe Wetten in, en zy

wiert zamen geftelt uit een Prote6tor , een twe-

de Proteöor , een Direéteur , een Cancelier , een

Reöor , en veertien Profeffors , waar van 'er een

t Ajoints zoude zyn voor de Anatomie , en een ander voor
de Mathefis

;
nog eenige [ bygevocgden , om de

Reftors en Profeffors behulpig te zyn, verfchei-

de Raden , een Secretaris , en twee Deurwagters,

Het was ook op het verzoek van Le Brun

,

dat de Koning tot Romen een Academie vaft

ftelde, om aldaar een Direéteur te onderhouw-
den , die het opzigt had over de jonge Konft-

oeffenaars , die de Koning van tyd tot tyd daar

heenen zond , ten einde datze bekwaamheit
mogten verkrygen, om zyn Majefteit te dienen,

niet alleen in de Schilderkonft , maar ook in de

13eeldhouwery en de Bouwkonft.
Le
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ILe Brimhad een vuurige drift, omdefchoo-
11e Konften in Vrankryk te doen bloeijeu; hy

beantwoorde daar in aan de goede voornemens
van den Koning , en de Heer Colbert , belaft

met de uitvoering van ïyn bevelen, liet dit ten

eenemaal op Le Brun aan komen. Waarom
hy de zorg op zig nam over de dingen in het

algemeen ï by die van zyn Schilderyen in 't be-

donder. Hy onderrigte zig zeiven grondig aan-
,

gaande het onderwerp dat hy ftont te verbeel-

den , 20 door het lezen van de goede Auteu-
ren

, als door het Raadplegen met de Geleer-

den.

Hy heeft tot Sceaux , en in verfcheidc Hui-
zen van Parys Werken gefchildert , die door
de faam aanzienelyk zyn gemaakt. Maar de

allervoornaamfte zyn by den Koning , in ver-

fcheide groote Stukken van de Hiftorie van
Alexander , in het Schilderwerk van onderen
te zien , van de groote Gallery van Verfailles,

en op den grooten Trap van dezelfde plaats.

Wanneer de Koning Le Brun tot zyn eer-

ften Schilder verkoor, gaf hy aan hem daar by
het algemeen opzigt over deManufadurenvan
de Gobelins , dat hy met zo veel ernft behar-

tigde, dat 'er geen een Werk gemaakt wiert,

of het was naar zyn Tekeningen, Hy is ge-

ftorven in 't jaar 1690. in den Ouderdom van
zeventig jaaren , in zyn woonplaats van de Go-
belins. Zyn Begraafplaats is in een Capel die

hy verkreegen had tot St. Nicolaus du Char-
domet , alwaar zyn Weduwe hem een heer-j^

j^^,,

lyk * Grafteken heeft doen opregten» foic'c.

Hh 3 AAN-
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A A N M E R K I N G E-N

Over de VV erken v:in

CHARLES LE BRUN.

DE gcmakkelylüieit met dewelke Le Brun

7.yn [Ktdien in de Konll tot Romen
voüa.-ettede, en de eerÜe btuKken die hy op

ïyn wederkomft fchilderde verwekten een

groot ^ .;.;.,ei: van 7.yn bckwaainheit. i::iy

hield het gemeen . niet in verv\-agting door

pryswaardige beginieien , om lien alleen te

doen vermoeden , :vi'at hy t'eeniger tyd Itont

te worden : neen, ;maar hy deed gelyk als dc

Vygeboom, die geheel anders als andere bo-

men begint, met. het voortbrengen der vrng-

ten , zorider door voorafgaande Bloeizel 'er

hoop v^n te beloven. Alles wat hem is van

de hand. gegaan , is altoos aangezien als het

Werk ' van een groot Meefter
,
invoegen dat

inen eeniger wyze ?.eggen ;kan , dat de voort-

gang dien hy in zyn konlt heeft gedaan
,

niet geweefl: is om 7,ig bekwaam te maken
,

dewyl hy het alreeds was , maar om een

van de eerfte Schilders van zyn Eeuw te

worden.
Hy had een overvHegent vcrdant, een door-

dringenden Geeft, en een vaft oordeel ; Hy in-

venteerdegemakkelyk , maar met overweging,

Hy bragt> niets in de Ordinantiën van zyn Ta-

ferelen , als naar dat hy het wel overwogen

had ; hy berade hem met de Roeken en geleer-
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dc lieden om niet te verzuimen , 't geen zyn on-

derwerp waardig kon vervullen , in alie des-

zclts omftandigheden. Dat hy dan vernuftig

uitdrukte met een levendigheit , die niets ge-

meen had met de * vervoering. Men geloof- "^l'Em-

de eerft op het gezigt van zyn eerfle VVerken,?^^^^^^"

welke by naar alle in geeftelyke onderwerpen
beflonden , dat zyn bezondere begaaftheit voor
het t zagtdrelende, en de tederheit was: maarJ^^J^ou-

hy heeft door de Schilderyen die hy daar na
gemaakt heeft, wel doen blyken, dat zyn ver-

nuft
:j: algemeen was , en dat hy zo gelukkig t^^^j-

was , in Het vrolyke te verbeelden , als in het

* ftatige , en in het tedere , als in het f ver-
*

ichrikkelyke. '

\ Le ter-

Hy heeft zyn * verbloemde onderwerpen libie.

met volgeeftige gcdagten uitgebeelt : maar in ^ Sujets

plaats van zyn f Zinnebeelden uit eenigen be que.^°""

kenden oorfprong te halen
,

gelyk als uit der Les

t Verdistzelen , en de * Aloude Gedenkpen-^y"^boles

nmgen , zo heeft hy dezelve by naar alle gein-|;ig_

ven teert
, waar door deze zoort van Schilde-* Me-

ryen, als f raadzels zyn geworden, daar deh^^^^il^^*

aanfchouwer de moeite niet overnemen ,wi[,|'"^^^gf'

om derzelver verklaring uit te vinden. mes.

Hy heeft altoos belangende het Tekenen ag-

ting voor de. Romeinze School gehad , maar
ook een neiging om die van Bologne te vol-

gen, iiizonderheit den fmaak van Annibal Ga-
rats

, in dewelke hy een verwonderlyke ge-

makkelykheit verkreegen had En indien hy
in dit gedeelte niet zo geeftig als deez' Schilder

^^^^.^^
is geweeft , zo was hy egter min % zwaarinoe- charge,

dig in zyn ommetrek, evenmatiger, veel be-*Tou-

valliger, en * altoos zeker. De Standen vanj?^J^* „

Hh 4 zyn
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2yn Beelden, xyn van een fchoone verkiezing»

* Con- natuurlyk , veel uitdrukkende ,
* tcgengelteU

traitees.
jj^gt oordeel: zyn Klederen wel gefchikt

,

vleijende de naakte Leden , en dezelve met
befcneidentheit aanwyzende

, zonder 'er egter

de vermenging van een aangename verandering
in de ftoffe, in te pafle te brengen. Zyn uit-

drukkingen zyn fchoon in alles dat hy heeft

willen verbeelden , en het fraaije Traclaat dat

t Paffi- hy opgeflelt heeft , van de + Hartstogten met
ons d'ia- de Figuuren tot bewys dienende , doet zyn

grootc opmerking die hy dien aangaande had
kennelyk zien. Het fchynt egter dat hy even-
wel daar in, al te generaal het denkbeclt van
zyn begrip gevolgt heeft , der maate dat het

afweek tot een gewoonte , en tot manier, zo
als men het noemt. Deze gewco-ite is fchoon
in der waarheit : maar als een verzuim van de
levende Natuur aan te merken, die ons doet
zien , dat een zelfde Hartfttogt op verlchcide

wyzen kan uitgedrukt werden, en dat 'er een
verfcheidentheit in is, die levendig en werken-
de is. Hier door heeft hy zyn Werken van
een waardy berooft, die ze niet alleen ingang
in de Konftzalen der Liefhebbers zuuden gege-
ven hebben : maar , die 'er hen teftcns een
hoog aanzienlyke Plaats zouden hebben be-

iorgt.

Het geen ik zeg van deze generale uit-

X PafTi- drukking der X gemoedsdriften kan ook plaats
ons d'Ja-r hebben , in cie Tekening van de Figuuren, zo
^^^* wel als in 't gelaat van de Hoofden die Le

Brun verbeeldt heeft, want zy zyn by naar alle

de zelfde, hoewel anders van een fchoone ver-

Ki^zing; dat zonder twyffel daar van daaü

komt
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l^omt , of dat hy de natuur heeft onderworpen
aan lyn aangewende gewoonte, of dat hy niet

genoeg overwogen heeft de verfcheidenthc-

den die ly aannemen kan , en waar van de
beiondere uitwerkzels niet minder het voor-

werp van den Schilder moeten 2yn , als de

generale.

Le Brun begreep genoeg op lyn weder-
komt uit Italien , hoe nootzakelyk hy zig

ielf moell: ontdoen van die wilde en flegte

Tinten , daar Vouet zyn Meeöer 2ig van ge-

dient had, om zyn Werken vaardig af te ma-
ken : hy deed alles wat hy konde om dit te

overwinnen
,

hy maakte dezelve gematigder

,

en nader aan dé waarheit van de natuur : maar
wat moeite dat hy aangewent heeft , om zig

daar t'eenemaal van te ontdoen , heeft hy nog-»

tans dien trant geduurig bebouwden , om al zyn
Tinten generaal te gebruiken , zo wel in de

Klederen , als in de naakte Beelden, en geen
aandagt genoeg gehad op de Reflexien, die

veel toebrengen aan de kragt , en rondigheit

der voorwerpen; als mede tot de houwding in

de opregtheit van de navolging.

Zyn Locale Coleuren zyn (legt ,
hy heeft

niet opmerkende genoeg gewecü om in dit

gedeelte de waare eigenfchap aan ieder voor-

werp te geven; dat de eenige oorzaak is, waar
door zyn Schilderyen vervagtig zyn , of gt?-lyk

men zegt , naar het Palet ruiken , en geen ge •

trouwe naarvolging van de natuur vertoonen

,

en om een proeve van dit gezegde te nemen

,

behoeft men niet anders te doen , als een van

de befte Stukken van Le Brun , neffens een

van de beft? der Veneetziaanze Schilders te

Hb ƒ ftel-
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len. Deie vergelyking is uitmuntende, niet

alleen in dit geval , maar in alle dicrgelj ke,

daar het. op het oordelen over de Locale Co-
leuren aankomt.

» Prati-
^^'^^ * handeling daar Le Brun aan vafi:

gue. was
,

gevoegt by de kleine voorzorg die hy

gehad heeft , om kragtige bruintens op den

voorgront te brengen, en het gevoelen daar hy

in was , dat de groote Ligten niet gevoeglyk

in 't verfchiet konden geplaaft worden , heeft

hem veel Werken doen maken van weinig kragt.

Hy heeft dus niet te werk gegaan , rakende

de kenn-s van 't Ligt en Bruin ,
w.ant alhoe-

wel hy in zyn eerften tyd geen volkome oplet-

ting daar in waargenomen heeft , lo heeft hy

nogtans , tot meerder jaren gekomen, de vol-

flage nootzakelykheit daar van begrepen , en

met groot voordeel in 't werk geftelt. De
Taferelen die hy van Alexanders daden ge
fchildert heeft, zyn 'er wel doorflaande Proe-

ven van.

Zyn laaftc Konftwerken , die de befte 2yn

die hy in zyn Leven heeft gemaakt, zyn nicér

,
als overvloedig , om de groote uitgeftrektheit

van zyn bekwaamheid en Geeft te doen zien
,

en de Printen die 'er met zo veel zorgvuldig-

heit naar gemaakt zyn , zullen zyn Glorie over

de geheele aarde voeren,

tuniver- ^run was f Algemeen en bekwaam tot

fel allerly fla<i; van Schilderwerk , behalven de

. Landfchappen. Zyn Pinzeel was lugtig cn

vloeijende : hy voegde een ongemeene gemak-

kelykhet by een uitterfte naauwkcurigheit.

Eindelyk waar in men hem ook berifpen kan

,

% Ideale, ten aanzien van zyn al te :j:
denkbeeldige ma-

nier,
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nier , die al te weinig verandering, en tc wei-

nig natuurlykheit had, nogtans heeft hy in an-.

dere delen genoegzaam uitgemunt , om een

aajnzienelyken rang onder de voornaamlteMee-
ftcrs tc houwden : in weerwil van 't geen de af-

gunü hc-ft kunnen zeggen of doen , om zyn
begaafthedcn tc verdaitteren

,
zyn gedagtenis is

alreeds genoegzaam gewrooken , en de Na-
zaat zal zonder twyjÉel volharden , om het

regt dat zy aan zyn verdienfte verfchuldigt is

,

aan hem te geven,

CLAUDE GELÉe,
Genaamt

L O R R A N O 1 S.

DE wyze die de Fortuin heeft gehouwden oit)

dezen Schilder uit de groote duilkrheit,

daar hy in was, te trekken, om een vermaart

Man over geheel Europa van hem te maken
,

is geheel en al verwonderlyk. In zyn Kinds-

heit wierd hy van zyn Ouders ter Schoole ge-

zonden , maar om dat hy niets Iceren konde
,

berteldeze hem by een Pafty-bakker. Hy vol-

deed daar zyn tyd , zonder voordeel daar mede
gedaan te hebben , en niet wetende wat te be-

ginnen, zo begaf hy zig onder het volk van
zyn handwerk die naar Romen gingen , om
te tragten , gelyk zy lieden , de koft te winnen.
En dewyl hy de taal nietverftont, en zeer dom
was, geen handgebaar konnende vinden, ge-

raakte hy by geval in dienfl: van Auguftyn Taf-
fi ,om Verven voor hem te vryven, zyn Pin-

celeu
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celen en Palet fchoon te maken
,
zyn Paart op

te paffen , en de Keuken waar te nemen , en
andere nootzakelyke dingen ineen Huishouw-
ding nodig te verrigten ; want Auguftyn had
uiemant als hem alleen in zyn huis.

Deze Meefter
,
verwagtende van zyn Knegt

met 'er tyd eenigen dienft te hebben in zyn groot-
fte Werken, leerde aan hem allengskens eeni-
ge regelen van de Perfpedive.

De Lorrain had in het eerfte moeite om
deze Grondbeginzels van de Kon ft te leeren :

maar wanneer hy eenige beloning voor zyn
Werken begon te ontfangen, greep hy moet,
en zyn Geeft wiert wakker

,
hy viel aan het

ftudeéren met een hartnekkigen yver. Hy was
van den vroegen Morgen , tot den laten Avond
op het Land , om agt op de natuur te geven

,

cn om naar het Leven te Schilderen of te Te-
kenen. Sandrart verhaalt , dat hy eens met
hem Landwaarts gegaan zynde , om te za-
men te ftuderen , de Lorrain hem aanmer-
kingen voorftelde, even eens als ofzy van ee-

» Phyfi- nig Natuurkenner gefchieden , over de oorza-
ken van de verfcheidentheit van een zelfde ge-
zigt , dat's te zeggen , dat dan eens op zulk
een wys , en dan weder op een andere voor-
komt , voor zo veel als de Coleuren aangaat

,

hoe dat het Landfchap fchynt te zyn , door
den Daauw van den Morgenftont, of door de
nevelagtigheit van den Avondt. Hy was zo
gelukkig in 't onthouwen , dat hy met veel ge-

trouwheit fchilderde , tot zynen't wedergèkeert

,

't geene hy niet anders als met aandagt op het

Land gezien had. Hy was zo verzonken in

2yn werk , dat hy by naar niemant bezogt.

Zyn



Zyn uitfpanning was de oetfening van ïyn
Konfl: ; en door het aankweeken van 2yn be-

gaaftheit, heeft hy Stukken gemaakt, die hem
een orifterftelyken naam hebben doen verkty-

gen, in dat zoort van Schilderen dat hy om-
helft heeft. Men kan daar door gilling maken
wat de ftanfvaftige arbeit kan ophalen, tegens

de dofheit van den Geeft. Hy had moeite om
te fchilderen , en"als zyn v/erk niet beant-

woorde aan zyn voornemen , was hy zomtyds
agt dagen bezig om dezelfde dingen te doen

,

cn te herdoen. Zyn Toetften hebben geen ma-
nier, en hv fchommelde dikwils met lakzeren

de Bomen , naar dat hy dezelve gefchildert had.

Wat moeite dat hy aanvVende om op de A-
cademie te Tekenen

,
nogtans heeft hy nooit

Figuuren van een goeden aart konnen maken

,

om zyn Landfchappen te ftofFeren. Hy is te

Romen geftorven in 't jaar 1678. in hoogen
Ouderdom. De Paus Innocentius de X. had
20 veel agting voor de Werken van de Lor-
rain , dat hy den Meefter 'er zelfs van willen*

de zien , hem liet zeggen , dat hy den Paus
vermaak zoude doen, om zyn fleep te volgen,

als hy zomtyds naar buiten ging.

WAAR-
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WAARSCHOUWING,
Mevrouwe de Gravinne van Teuquie-

re , niet goedgevonden hebbende een

Berigt op te geven , rakende het

Leven en de voornaam/ie IVerken

van wylen den Heer Petrus

Mtgnard y haar Vader;

eerjle Konings Schilder.

Zo heeft de Boekverkoper Jacques
EsTiENNE geoordeelt , dat hy aan

het Gemeen dtenfl zoude doen , met

een uittrekzel uit het vervolg van de

Doorlugtige Mannen van

W- PERRAULT.
PETRUS MIG NAR D.

TE 'ïroyes in Champagne geboren , in de

Maand November, in U jaar léio. zyn

Vader hragt het groot[ie deel x^an zyn Leven

door in den Oorlog , alwaar hy 'verfcheide

wonden ontfing^ die hem eindelyk noodzaakten

om den dienji te verlaten. Hy had tvje Zoons
^

de Oud/ie de Schilderkon/i verkoren hebben-

de , z,o fchikte hy de Jongfie tut de Médicy
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nen\ die hét Is daar wy van fpreeken. Deze
jongeling had zulk eenj groote geneigtheit tot

zyn Broeders oefftning , en gaf zulke blyken

van zyn vernuft in deze Konji , dat als hy den
Geneesheer verzelde , die men had verkoren om
hem te onderivyzen

^ hy niet anders bezig waSy
als om de zieken en kranken , en die hen dien^

den naar te Tekenen. Hy fchilderde te gelyk in

e^n Stuk., de l^rouw van den Doéïor zyn Kin-*

deren ^ en een van de Dienflboden ; zo wel gely-
^

kende en van zo goeden aart., hoewel dat hy
nog geen twaalf jaren bereikt had., dat de befle
jyieejiers daar over verzet Jionden..

Deze eerfle Proef die te kennen gafwat hy
t'eeniger tyd Jlont te worden., deed zyn leader

befliiiten
.,
om hem zyn neiging te laten opvol'

gen., in een beroep , waar toe hem de Natuur
met zulke rykelyke gaven voorzien had. 7,yyt

toenemen in de Konjioeffening was in weinig
tyds zodanig , dat de Maarjchalk van t/itry

,

de IVeiken van dezen jongen Schilder gezien
hebbende., die niet boven vyftien jaar oud was
hem van zyn Vuder verzogt , om zyn Capel van
Cüubert te fchilderen., ^t geen hy zo wel uitvoer-
de

,
dat alle die het kwamen zien voldaan wa-

ren over zyn ^choone gedagten. De Maarfchalk
op zyn geeftigheit verHeft , nam hem mede naar
Parys

, bejielde hem onder het opztgt van den
Heer Vouet

,
eerfle Konings Schilder , alsdoen

een Man van groot aanzien* Hy ftelde zig
terfiont aan om zyn Meefters manier naar te
volgen , en deed het zo volkomen , dat men hem
niet konde onderfcheiden^ Maar zyn vernuft
begreep haaft wat het zwakke van Pouet was
wanmr hy de Sshildsryen gezien had , die de

Maar-
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Maarfchaïk de Crequy uit Italië» hragt
; hy

nam voor naar Komen te gaan ^ daar hy aan-

kvuam onder het Paujfchap van Urbanus den

VllU
Zyn eerjie opmerking was zig te ontdoen van

de manier van Vouet ; hy zogt de befte [^oor-

beelden in de Antiken , en in de Schilderyen van

Raphaël en Tttiaan, De goede aart , dten hy

zig eigen -maakte in deze oefening
, ftdde zyn

Schilderyen in groot aanzien , zo dat dezelve

vuel haafl verspreid wierden in Sicilien , Ca-

talonien , en door geheel Spanjen^ De Italianen

Jaloux zeiver , mt den aart * afgunftig over Vreem-

delingen^ en ingenomen met de agtbaarhett van

hun eigen Schilders , konden zig niet onthouwden

om hem zyn verdienden lof te geven.

Hy begaf zig van Romen naar Vmetten , en

vjierd met eere en geschenken overladen van

de Vorften , welkers Staten hy door reisde. Tot

Venetien ftudeerde hy inzonderheit op het Colo-

riet , dat hy tragte volkomen magtig te worden.

Hy Jleet zo hier als in Romen den tyd van twee

entwintig agtereenvolgende jaren ; geduurende

dezelve fchilderde hy de Pauzen Urbanus den

VIII. InnocentiusdenX. EnAlexanderdenVII.

De Cardinalen en Groote Heeren wenfchte al'

Ie hunne Afbeeldzels van zyn hand te hebben,

Hy volharde met goet geluk in zyn Konftoeffe-

ning , als wanneer de Cardinaal Mazarin

her/1 van wegen den Koning en Koninginne Moe"

der beval om naar Vrankryk te keeren, daar hy

den Koning t^eenemaal gejchildert heeft , en ver"

fcheide malen de geheele Koninglyke Familie.

' De voornaamfte Werken die hy zedert zyn

wedtrkomfl in Frankryk maêkte, zyn het JVulft

van
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Hiein de Val de Graee , dat het grooifle Stuk in

frefco gefchildert is van gants Europa. Hy heeft
ook in frefco gefchildert de Capel van St. Eufia-
tius. En een Zuloierftuk in ''t Arzenaal , een
ander in ''t Hotel van Longueville ^ dat een Au-
rora verbeeldt. Hy heeft t9t Verféitlles de kleine

Gallery van den Ko/iing gefchildert , en een van
de grootjie l'^ertrekken van Monfeignenr. Maar^ Chef
Zyn grootjie * Meellerfluk is de Gallery in de^'^üvtc^

Groote Zaal van St. Cloud^ dat hy binnen vier
jaren tyds volvoerde. In deze H'^erken ontdekt
men veel Ichoonheit van O rdinering

^
kragt en

bevalïigheit dat ^er de Konfikundigen die uit
Italiën komen

,
dingen in doet vinden , van de

manier van deCaratzen , Guido , en Dominiquin ,

""t^geen de Cardinaal Rammceio ook aan/lonts

heeft aangemerkt

.

. De Koning om zyn verdienjle te eeren , ver"
leende hem de Brieven van Adeldom in V jaar
1687. En naar het overlyden van den Heer Le-
Brun in ^t jaar 1 6<j)0. verkoor hem zya -Maje-

fteit tot zyn eerflen Schilder., DireSieur en Can-
celier van zyn Koninglyke Academie , van de
Schilderkonfl en BeeldhóuWery en tot Opzien*
dér van de Manufaéluren van de Gobelins,

IVwneer hy in de ziekte viel , daar hy aan
gcflorven is , had hy een Stuk ónder handen van
St. Lucas , daar hy zi^ zelfs voor gefchildert

heeft., houwdende een Palet en Vincelen. Daar
is nog een Jiuk van een Tapyt dat hy mvol-
maakt gelaten heeft. Vier Maanden te vooren
had hy den Euangelifl Mattheus afgemaalt„
Men ziet in deze t ive laa/le Stukken voor den

Koning ger/2aakt , dat de ouderdom niets ver'

mindert had van den goêdcn aart der T'ekening,

I i mg
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nog van de kragt cn lugt'tgheit des Vtnceeh , ai*

hoewel hy een Man van zulk een hogen Ouder-

dom vjas. Hy Jiorf den derügjien May in *t

jaar i6g$. oud vyfentagt'tg jaren.

Hy vuas Gracieus in zyn Tekenen., Edel en

gemakkelyk in zyn Standen en werkingen zyter

figuuren , en aangenaam in zyi^ Colorering,

Hy fchilderde even gelukkig in groot en in V
. hlein ; dat in de grootjle Meefiers zelden gevon-

den word. Hy heeft aan de Beeldhouwers ver-

fcheide 'Tekeningen gegeven van Figuuren ,
en ir."

zonderheit van eenige termen dte men tot Verfail'

les ziet., die onder zyn opzigt gemaakt zyn.

Hy was zeer arbeidzaam y dtkwHs zeggende

dat hy de Luiaarts voor doode MenJJen aan-

zag. Nogtans kon hy al de Perzonen van flaat

niet voldoen , die van hem begeerde gefchildert

te zyn.
'

Xyn goede hoedanigheden waren met de he-

gaajtheit van zyn Konji niet bepaalt
,
zyn ver-

jiant
,
goedaardigheit , en aangenaame omme'

gang veroorzaakte hem een groot getal Vrien-

den , die hem altoos aankleefden. Zyn vriend"

'*Keea--f'^^^P
zuöj zeker, * gefchikt, teder en beftendig:

licic.

'
vroomheit en opre^tigheit was hem aangeboren ;

zomma de eerlyke Lieden vonden zo veel be*

koorlykheit in zyn verkeering., als de Liefheb-

bers zagen in zyn Werken.

Dewyl hy geduurende drieënzeventig jaren

gefchildert heeft , is hy met grooten Rykdom ge-

fiorven. Hy heeft vier Kinderen nagelaten ,

drie Zonen en een Dogter., voor aewelke hy een

tedere Uejde had., en zy infgelyks voor haar Va-

der. Zy is gehmwi met den Graaf van Feu-

^ Men
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3ïe?t heeft aangemerkt , dat lijanneer hy

deugden of Godinnen moefi verbeelden
^
hy de-

Zelve fchilderde naar het wezen en de geflalté
•van zyn Dokter

;
dog dewyle zy een Perzoo»

van een zeldzame fchoonhett is , zo moet het
memant vreemt dunken , dat zy gedient heeft

,
om zyn H^erkea te verjieren.

NOEL COYPEL.

TOt Parys gehoren den tvjeden Decemher
in V jaar 1629. Hy was de Zoon van

Gugon Coypel , Cadet van Normandien. Hy
VJiert door zyn (/ader gebragt naar ürleans

,
die daar eenige zaken te verrigien had ^ en
befielt by den beften Schilder van de Stad

^
Poncet genaamt^ Difcipel van Vouët.
Deze Schilder was zeer zwakkelyk^ en van

de Podagra geplaagt
;

invoegen dat hy zyn
dingen niet konde waarnemen

,
hy gebruikte

zyn jongen Difcipel tot zyn dienji , daar hy
veel geefi en oordeel in bemerkt had ; maat
dewyl dit zoort van bezigheden Coypel in zyn
oeffening hinderlyk waren , en dat hy groote
lietde tot de Kmjl hady zo nam hy des Nagts
den tyd waar , dien hy by den Dag vetloor»

Hebbende'zyn veertiende jaar afgewagt^ kwam
hy naar Parys en gaande door de firaut van
St. Honore\ trad hy by geval in de Kerk det
Jacobynen , alwaar een Schilder

, Quillerier ge-
naamt , in de Capel van St. Iliacmth bezig
was, dewelke ziende dat den jongen zyn werk
zo aandagtig befchouwde , hem vraagde of hy
wtlde fchilderen leeren ; de jongen antivoords
ja^ en zo hy hm iets wilde laten fchilderen y

li i zoudê
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zooude hy haaji komen zie», het ivemige dat

hy iv'tjt te maken X Quillerier nam dit aan ,

m over zyn luerk verbaaji ftaande , behield

hy hem eenigen tyd hy zig aan het fchilderen.

//v maakte zig vervolgens bekent aan Char-

les Errard, die alsdoen ondernam alle de Schil-

derwerken te befluuren^ die mor den Koning

Jlonden gemaakt te worden , onder de Ordre

-van den Heer de Ratabon
,
Opziendér van zyn

J]/[ajeJleits Gebouvjen. En dewyl Errard aan

dezen jongeling zo veel geit liet geven^ als aan

de bekwaamfte die gezamentlyk met hem fchil-

derden , was de Heer de Ratabon daar over

lerwondert , en naar de rede vraagende , wiert

hem van Errard geantwoort ^ dat men niet naar

den Ouderdom moefi betalen , maar naar ver-

dienften.

Coypel heeft zedert dien tyd niet opgehüuwden

voor den Koning ie fchilderen.

In '/ jaar 1 660. trouwde hy Magdalena He-

rault ,
Dogter van Antonie Herault Schilder ^

die doorging voor een van de Grootfle Kenders

van fchoone Schilderyen ^ en die daar ook Han-

del in deed. Dit gaf aanleiding dat Coypel by

de allervoornaamjie Liefhebbers bekent wiert.

Hy fchilderde de Portretten van MylordL»xardy

ylmbajfadeur van Engelant^ en van zyn geheele

Familie^ in een zelfde Stuk., dat van de Konji'

verjiandigen zeer wiert geprezen,

Madelaine Herault fchilderde ook , en Co-

pyëerde in de uitterjie volkomentheit. Onder de

handen van haar grienden , worden nog ver-

Jcheide treffelyke Copyen bewaart , zo naar
' Raphaél^ als naar andere groote Meefiers., door

haar gefchildert. Zy was met ZQ "veej deugt en

Cod'
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Godmugttgheit voorzien , dut deze haar ver--

hieven verre boven haar begaaftheden»

In jaar 1 66 1 . volvoerde Coypeleen Tafereel^

vjaar in hy den Heilligen'Jacobus de Groote ver-
beelde

,
gaande naar de doot , en onderweg een

Heiden bekerende , die hem omhelfi. Dit Stuk
vjiert ten toon geftelt op den eerjien dag van
Mey , aan de groote Deur van de Kerk van
Parys , tnet een algemeene toejuighinge , en het

vjorv tegenwoordig nog gehouwden voor een van
de allerbejie Schilderyen die in deze Kerk zyn.

Omtrent dezen tyd maakte hy verfcheide Schil-

deryen voor den Koning in de Oude Louvre^ en
de * Stukken van onderen te zien , in de Zaal * pi«-
van de Machines , van de Thuilleries. Hy fonds.

fchilderde vervolgens verfcheide groote Stukken

voor het Parlement van Bretagne te Rennes,
die zeer geprezen , en nog hedendaags van de

Konftliefhebbers geroemt worden.

Weinig tyds daar na fchilderde hy voor den
Koning^ en voleinde met goet geluk het Plat'

ftnd van een groote Zaal^ die alsdoen tot Ver-
fatlles was ^ maar die ongelukkig is ter neder
geworpen , door de veranderingen dié men in

dat pTagtig Gebouw gemaakt heejt.

irvolgens gaf hy aan de Koninklyke Acade-
mie van de Schilder en Beeldhouwery-Konfl

,

( alwaar hy in ontfangen was
, ) een Stuk ver-

beeldende Cain en Abel. Weinig tyds daar
na wiert hy tot Profeffor verkoren van de-

zelfde Academie.

In den zelfden tyd ,fchilderden hy het Groot Ca-
binet van den Koning in h Paleis Royal , daar
in de dingen f van onderen te zien , znlk een \ piat-

vafie Tekening in den omtrek 'van de piguuren fonds.

li 5" ge-
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gemnden wert , als of het een Tafereel van de

Oude Mee/Iers was.

f/'ervolgens iviert hy verkoren door den Heer

Colbert^ eerfte Mmifier ^ Secretaris van Staat

en Opziender van ''iKonwgs Gehouwen om de

Kamer van zyn Maje/ïeit tn de Tbmileries te

fch'dderen , waar in alle de Sieraden onder zyn

bellier , en naar zyn Tekeningen gemaakt wierden ,

Daar ^yn verfcheide fchuone Schilderyen van

zyn hand , ZO in de Zolderjiukken van dit l' er^

trc^k ^ als inde * Borjiweenngen^ en boven de

T Satoi- Schoorflenen. Daar is ook m het klem f Gebe-

ft, den-huisje , een Geboorte uitnement kunjtig van

hem gefchildert.

Daar na fcbilderde hy verfcheide fchoone

i Appar- Zolderflukken , m de kleine X (/ertrekken van
temens,

bovenfle gedeelte van het Cajïeel van I/er-

failles ^ en liet de Sieraden naar zyn Tekenin^

gen maken
,
dog dit is ter neer geworpen door de

veranderingen die men aan ^at Gebouw gemaakt

heeft. .

In V jaar 1672. gaf hem de Koning een

Woonplaats tn ae Gailcryen van de Louvre\ en

begeerde t' effens dat hy Italien bezogt ,
verkoor

hem tot DireSteur van zyn Academie der Schil-

derkonfi ,
Bèeldhouwery en Architeüuur ,

die

zyn Majefteit tot Romen gefiigt had; de lieer

Colbert , die hem met zyn befcherming vereer^

. , ried hem dat hy op deze rei^ zyn Zoon

zoude mede nemen , die aljdoen in h Cotlegie

van Harcourt ftudeerde , en mgtans niet nage-

Ua,ten had te T'.kenen op de Academie
,

op zyn

Verlofdagen., daar hy zomtyts eenige kleine pry

zen aangaande h^t Tienen weg droeg.
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van F'rankryL fo^
Noel Coypel vetrok naar Romen, op. het

einde van het jaar lóyz. met hem nemende
zyn eentgen Zoon Antoine Coypel^ aljdoen elf
jaaren oud zyndé. Met hem ging ook zya
Schoon Broeder Charles Herault

,
Landschap-

Schilder van de Academie , en Charles Poer-
fon zyn NeeJ en Difcipel , dien hy van zyn
Kindsheid onderwezen had. Verfcheide Koft-
gangers van den Koning

,
Schilders, Beeldfny-

ders, en Architeóien vertrokken met hem , en
onder zyn geleide, Hy kwam aan in Komen^
nam bezit van V Direóieurfchap in de plaats
van Charles Errard , die naar Vrankryk keer-
de. Weinig tyds daar na , Antoine Coypel
zyn Zoon , een Prys in de Academie van St,.

Lucas , voor een Tekening van zyn eigen
Vinding , behaalt hebbende , en niet boven elf
en een halfjaar oud zynde , wiert hy vereert
met een jaargeit van den Koning.

Noel Covpelgaf een nieuwen lusfier aan de
Academie van Vrankryk. Hy huurde een groot
en fierlyk Palets om haar daar in te huisveft-
ten, en hebbende de fchoonjie Antieke Beelden
van Komen doen vormen en afgieten, verjier-

de hy een groote Zaal met dezelve. En behal-

ven de Academie van een Levend Model, rigte

hy een andere op in deze Zaal om naar het An-
tiek te Tekenen; en om de jonge Leerlingen
meerder tot deze Edele oeffening aan te moedi-
gen

,
Tekende hy daar zelfs des Avonds om hen

tot een voorbeeld te dienen. Hy hegte de Wape-
nen van Vrankryk boven de Poort van V Paleis
van de Academie, en vierde dien dag als dezel-
ve^gejlelt wierden met een Fejiein, Concert van
Mujick , en het affteken van Vtutrvjerken,

li 4 £/»•
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Kindelyk [paarde niets ^m^^ moeke kofleti^

in de fojl die hy beklede , om de eer van zy^
natie voor te Jiaan^ waar door hy in Komen de

agting en vriendfchap van allen tot hem trok ^ Z»

door zyn verfiant en detigden , als door zyngroo-

te bekwaamheden. I4''ant hy j'childerde in Ko"

men de Stukken
,
gefchikt voor het Cabtnet van

Konings Raad tot l^erfaiUes , die door de ver-

anderingen in het Bouwen van de groote Galle-

ry tegenwoordig geplaatjl zyn in V vertrek van
de Koninginne. Deze Schilderyen wierden in

Komen ten toon ie[lelt ep een teefi ^dat in de Ro-

tonde gehouwden wiert , en ontfing een algem.eenc

goetkeurtng , dat veel eere tosbragt aan de Fran-

fe natie. Hy was vereert met de vriendschap

van den Heer Hertog d'Rfirees^ Ambajjadeur

van l/rankryk aan V Hof van Romeu , den Heer

Cardinaal zyn Broeder , en de nllcrgrootjte Hee-

ren des hands. Hy had naauwe verbintenis

van Vriendschap met de Ridders B min , en

Carlo Maratti. Men wilde hem Pr^ns van de

j^cademie van Si. Lucas mtiken\ maar eenige

hyzondere redenen belette hem deeze JtLere te aan-

vaarden. Ten laaflen , na dat hy geduurende

drie "Jaren in zyn bediening in Romen zig loj-

lyk gedragen had, keerde hy vjeder in Vrankryk

met zyn Zoon., alwaar hy van den Heer Colbert

met alle tekenen van hedenkelyke gunfi ontfan'

gen wiert. Als wanneer hy de H'^erhn voort-

Zette die voor den Koning^ begonnen waren.

Eenige 'Jaren daar na^ leed hy twe verlie-

zen die zyn geles^enthett magtig ontfielden. Mag-
dalena Hermuit zyn Huisvrouw ftierfhem af'., en

kyna in den zelfden tyt beweende hy met ganifch

Vrankryk z,yne\en der konjica befchermer) t

'weten
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weten , ^en Heer Colbert. Daar op vjiert de
Heer de Louvois opziender der Gebouvoen

^ die
hem belafle met verfcheidc Tekeningen te r/ia-

ken van Tapyten voor de Manufacturen van de
Gobelins

; en te dier tyt Hertroude hy met Anne
Perrin. Hy volharde gejladi^ voor den Koning
te fchilderen , en wiert tot Rcólor van de Schil-

der-Academie verkoren \ maar meer agtgevende
op zyn konfl en huisgezin , dat talryk begon te

worden ^ als om zyn Hof te maken
^ ondervond

hy langen tyt dat de fortuin zelden de Perzoonen
zoekt die haar niet te gemoet komen , het vermo-
gen van zyn verdienjle nogtans overwon dit

,

en niets ontflippende aan de Regtvaardigheit van
dengrootfien Koning , onder dewelke wy het geluk
hebben van te leven

, zo deed zyn Majefteit
hem de Eere van een 'Jaargeltvanduizent Ryks-
daalders aan hem te geven , en hem tot Direc-
teur van de Academie der Schilderkonji te be-
noemen na de doot van Petrus Mignard.^ die zyn
Majefteit op dezelfde wyze had tiangeftelt op het
overlyden van Charles Le Brun. De Heer de
Filla Cerf als doen * Opziender der Gebouwen ,*Sm-in~
zoude hem zyn goetgunjiigheit betoont hebben ^^^'^'^'f^^

door de byzondere agting die hy voor zyn ver-
^^^^giij-s

ftant en onbefproke vroomheit had» Maar deze
Heer van zyn Ampt afgezet zynde

^
overleefde

met lang zyn oagexad , dit laafte verlies was
fmartelyk voor Noel Coypel. Die eenige jaren
daar na twee groote (lukken in Frefco fchilderde

,
die boven het Autaar zyn in de kerk van de In-
valides

; verbeeldende het eene f de Opvanng
•van de~Heillige Maagt , en het ander haar kroo- fomp-
nmg. De grooie ongemakken van deze moejely- "oii»

ken arbeitj en den ouderdom van agt en zeven-
li
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tig jaren
,
gevoegt by eenige byzondere tegenhedeUf

veroorzaakten hem een lange ziekte , daar hy

aan ftorf den vierentvjinitgjlen December

1707. in den ouderdom van negenenzeventig

jaren
^
op den Kers Jvont , dat ook de dag van

Zsn geboorte vjas geweefl.

Hy beeft nagelaten zyn Zoon Antoine Coy-

pel
,
genoeg bekent om zyn vermaartheit door zyn

groots werken verkregen^ waar van Vr verfcbeiden

zyn in Print gebragt. Hy is het ook die de Gallery

van V Paleis KoyaaX en het wulp van dcCapel van

yerfailles gefchildert heeft ^ en de tekeningen ge-

maakt , naar de welke de Medailles gegraveert

zyn , dienende tot de Afbeelding van 'j Konings

leven en daden. Men zoude meerder zeggen in-

dien hy niet in leven was. Al wat men hier

by kan voegen^ zonder zyn zedigheit te kwetS'

fen , is dat hy door zyn verdien/ie tot Direéieur

van de Academie verkooren wiert in de maant

July van het jaaar 1714. Verkie'Zing die zya

Majefteit met hf heep goetgekeurt.

MADAME LA HAYE.

ELizabeth Sophie Cheron., Huisvrouw van den

Heer de la Hay , wiert gebooren te Parys

den derden OBober van "^t jaar 1648. HaarJ/a-

der was van Meaux^ en onder de PortretSchil

ders beroemt ^ van den Gereformeerden Godsdien/i^

maar Marie Ie Fevre haar Moeder was Rooms

Catholyk. Mademoifelle Cheron vorderde zo wel

in de ^childerkonji , datze alreeds met haar veer-

tiende jaar agttng had : in dezen ouderdom was

zy als haar Moeder haar mede nam naar de Ab-

dy van Jonarre om de Abdijje tefchilderen ^
en
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ie aanz'tenelyhjle Jufers die aldaar in de koji

heflelt waren. Deze Kets was de oorzaak van
haar geloofsv ereinder}ng\ want naar de weder-
kuraft van Joüarre , wiert zy Rooms Catholyk.
IVrs een Perzoon vol van * verdienjle

, zo y-
j^crlwel ten aanzien van haar deugden als van haar te.

begaajtheden. Zy had Eerbied en hotgagting
voor haar Moeder ^getrouwhett voor haar l^'rin'

den
,
medelyden voor den armen over \ hoven aleen

opregt aankleven aan denCathslyken Oodsdien/l

;

dit allei verhief Mademoifelle Cheron nog meer
^

als haar bekwaamhett in de Mufiek^ de Poëzy
en in de Schiiderkonfl^ IVy hebben een verza-
meling van haar Digtkundige Werken ^daar haar
GodsvTugt en geejligheit te gelykelyk in door-
fchyncn l en indien men alles in V ligt wilde
geven

, dat zy naderhant gemaakt heeft , zo
zoude men het voorgaande IVerk vfel kunnen
vermeerderen ; maar wy zullen hier niet jpree-
ken als van haar oeffenmg in dekonfi. Zy Jlaag-
de wel voor al in het fchilderen van Vrouwen

,maar zy bepaalde haar niet aan het Portretfchil-
deren alleen .^maar zy heeft in haar Hiftoriefiukken
een goeden aart van tekenen en kennis van V ligt
en bratn doen zien. Maar mogelyk is haar ta-
lent nergens heter aan te toetjjen als aan de ma-
nier met dewelke zy in groot verfcheide \An- . r
tteke gejnede /henen getekent heeft, dte in een\\iZ
klem begrip groote ordinantiën bevatten'., die in de
Cabinetten van de liefhebbers der oudheidbewaart
worden

,
en 'naar haar tekeningen door ervaarne

Meejiers in V kopergebragt zyn.de Heer leHav
doet ho'^en op het overige. Men ziet ook- van
haar hand Antieke hoofden., die tamelyk zuiver
van omtrek

, en niet zonder vloeijmheit gete-

kent
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hert zyn. Zomma zy heeft al de manieren van V
fchtlderen omhelfi , en over al vry zuel in ge-

Jlaagt^ zo in de Olyverv , Miniatuur als Ge-

ematljeert Schilderwerk. Zy had 'ook zelfs

een goede handeling van de Ets-naald.

Om haar begaaftheit in de Digtkonfl wiert

zy wnardig gedgt een plaats in de Academie te

hebben van de Kicovrati van Padua , die haar

de Fatenten ten dien einde toezonden in V jaar

1 699. in de -welke haar de Academie den bynaam

Sneeft van Erato. Haar hekwaamhcit in de

Schtlderkonft had haar alreeds doen ontfangenin

de Academie.^ die de Koning in Parys geftigt

heeft voor de Schilders en Beeldfnyders. Zie

hier een Uittrekzel van de Regijiers van dit

doorlugtig gezelfchap.

„ Op den elfden dag van de maant Juny
lóyz de Academie buiten gewoon vergadert

,,
zynde

\,
heeft de Heer Ie Btun twee Portret

Jlukken geprezenteert ^
gefchildert door Juf-

frouw EUzabeth Cheron , dewelke het ltg~

haam van deze vergadering zodanig voldaan

hebben., datze dit zekzaam konftwcrk gedgt

hebben de gewoone kragt van haar Sexe te

boven te g*an , en derhalven bejloten aan haar

de hoedanigheit vtm Academicienne te geven ;

en uit kragt van dit bejluit geordonneert de

krieven tot dien einde nootzakelyk aan haar

ter hand te flellen*

Zy overleed den 3 van September 1711. met

al de blyken van Godvrugtigheit
.,
die men ver-

•wagten kon van iemant ^ die alle de begaafthe-

den van den geejl van niets rekende by de Chrijie-

lyke deugden»

Zy heeft twee Difcipelinne nagelaten^ Anne
cn
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en Vrfule de la Croix

^
N'tgten van haar Ge

mnal den Heer Ie Hay,

Het is maar weim^ tyts geleden dat men tan
Romen dit volgende berigt ontfangen heeft ^ men
geeft het alhier zodanig als het is , 'in het Italiaans,

CARLO MARATTl.

CA R L O M A R A T T I , was oorfpronkelyk
uit Illyrie

; wart ten tyde van Solïman is

zyn Geflagt van daar geweken , en heeft zyn
Woonplaats genomen in Marca d'Ancona. Daar
was het dat hy gehooren wiert in het jaar 1 62ƒ.
Van zyn Kindsheit af^ befpeurde men dat hy
met een gelukkigen Geeft tot de kónji van de Na-
tuur gefchikt was, -gekomen zynde in Romen by
Andrea Sacchi

^ heroemt Schilder en Difcipel van
Albttan^ hield hy zig by dezen, tot groot genoe-
gen van den Meejler , die uit de natuurlyke ge-
fehiktheit^ en het verftant van den jongen Leer-
ling voorzag, en aan al de IVaereld zeide , dat
Carlo grooter Schilder zoude worden als hy. Daar
Maratti zig het meejl aan overgaföm naar teflu-
deren waren de Werken van Raphaël, van de
Caratzen, en van Guido\ en uit deZe drie ma-
nieren maakte hy de zyne , door dewelke hy wel
haafl een Isoogen trap van agting en vermaartheit
beklom , niet alleen in Romen en in Italien^maar
tn geheel Europa. Men ziet een oneindig getal
van zyn pikken groote en kleine, alle gefchil-
den met een uitnemende naauwkeurigheit. On-
der andere verfcheide tronien van de Heillige
Maagt

, daar hy veel eer door Maalt heeft.
Hy begon de fsbildsrwerken van 't Paleis Al-

tieri..
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tieri , maar hy heeftze niet volvoert ,
'/ welk

hem veel ongeneugte veroorzaakt heeft , om dat

hy zig had voorgejieh al het vermogen van

zyn wetenfchaf m dit Paleis te doen zien»

Men hield zyn If'^erken in zulk n waarde^ dat

men hem tot zes hondert Ryksdaalders heejt

betaalt voor een halve fis,uur , en drie duizent

Ryksdaalders voor een Altaarjluk. Hy -was in

groote agttng by verfcheide Vorften van Euro-

ta
,
by de Pauzen , en boven al hy Clemens

den XI. nu regerende^ die hem Ridder in V

Capitool maakte , in tegenwoordigheit van H
Sacro Collegie , en hem geduurende den loop

van zsn leven , tot aan zyn doot toe met eere

everladen heeft. Carlo Maratti fiorf den i S

November van het jaar 1713. in den ouder-

dom van agtentagentig jaren en zeven maan-

den Hy is gelegt in een heerlyke begraaf-

plaats^ die hy by zyn leven had dsen maken
^

in de Kerk van de Cathuizers in Romen. Men

heeft hem ter eere tot Camerano, zyn geboorte-

plaats , een treffelyk gedenkteken opgerigt met dt

volgende letteren^

CAROLO MARATTI
Ex Illyria Oriundo, Camerani orto,

Viro toto Orbe Celeberrimo :

Quem ob fingularem ejus virtutem

Clemens XI, Pontifex Max. bonarum

Artium Reftitor

In Capitolio adftante Sacro Cardinalium SenatU,

Equeftri Cruce infignivit

:

Et antea Alex, VII. Clem. IX. Innoc» XL
& XII. Suinmi Pontifes

Ludovicus XIV. Galliorum, Joannis III.
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Polonia Reges
Chriftina Alexandra Suecoriim Regina
Quam plurimis honoribus, & muneribus

decorarunt:

Romx in Templo ad Diocletiani Thermas
tumulo magnificè extruöo

Refurredionem expedaturo
Cives Cameranenfes Civi Optimo & illuftri

Exiguiim hoe non exigui amoris documentum
Pofuere

Ne tanto Viro
Cujus Memoria nulla fere Europas Civitas Caret

In Natali Loco Monumentum deeflèt

Vivebat Anno Salutis M, DCC, XIII.

Nota,

De twede Levensbefchryving van de Ia Hire
en de vier laafte

,
tyn in den tweden Franfen

druk aan het Werk van den Heer de Piles by-
gevoegf
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En van zyn verfcheidentheit , ten

opzigt van den vérfchillenden

Landaart.

van verfcheide oorden van Europa, heb

ik het niet ondienftig geagt iets te neggen van

*Gouft«den vérfchillenden * fmaak der byxondere Vol-

ken. Men heeft op zyn plaats gefproken van

den groDten fmaak ^ en aldaar aangetoont

dat hy in 'een volkomen konfttafereel gevon-

den, moet worden ,
gelyk als het voorname

oogmerk van een volmaakt Schilder , als

in zyn oorfprong. Maar daar is in de menf-

fen een algemeenc fmaak, dieaannemelykis

,

of van de iniverheit, of van de bederving , en

die als eigen word, naar dat men gebruik van

de byzondere dingen maakt. Ik ïal my hier

over tragten uit te drukken , in wat manierc

dat hy lig bepaalt, en waar naar hy t\g fchikt.

Men kan myns oordeels , van den Smaak

van den Geeft , of verftant redeneeren, als van

den fmaak van 't lighaam.

Daar lyn vier dingen in den fmaak van het

lighaam aan te merken.
1. Het Werktuig.

2. De dingen die men eet, of die gèfmaakt

•worden.
i^La se^- ^ 1 gevoelen dat daar veroorzaakt word,
fmon, ' 3 '

&
4. De

hebben van de Schilders
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4. De * gewoonte die de2,e ïelfde geduurig*l'Habi-

herhaalde proeving in iiet werktuig voort-ï»<ic-

brengt.

De zelfde vier dingen 2,yn ook aan te mer-

ken in den fmaak van 't verftant.

1. Het verftant dat fmaakt.

2. De dingen die gefmaakt werden.

3. De toeëigening van deze dingen aan *t ver-

ftant.

4. De gewoonte die zig voegt naar de ver-

fcheide herhaalde oordeelen, van de welke het

zig een denkbeeld vormt dat zig aan ons ver-

ftant hegt en gemeen maakt.

Van deze vier dingen kan men een befluit

maken

:

Dat de Geeft genaamt kan werden
,
fmaak,

voor zo veel als hy aangemerkt kan werden ge-

lyk als werktuig:

Dat de dingen konnen genaamt werden van

een goeden of van een kwaden fmaak te zyn,

naar mate datze bevatten of komen af te wy-
ken van de fchoonheden der Konft, het goet

oordeel , en de goetkeuring van verfcheide Eeu-

wen vaftgeftelt.

Dat het oordeel, 't welk het f verftant aan-tPEfpu?.

ftonts maakt van zyn voorwerp, is in den eer-

Üen en natuurlyken fmaak , die in 't vervolg zig

verbeteren , of verflimmeren kan naar dat de

tempering van \ den Geeft is, en de hoedanig- ji'Efptit.

heit van de voorwerpen die zig aanbie-

den.

En eindelyk,dat het dikwilS:,^ herhaalde oordeel * Jugc-

een hêbbelykheit of gewoonte voortbrengt, en^^f^J^

dezegewoonte een vaft en bepaalt denkbeeld , dat ' ^ '

K k ons
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orts geduuTÏ'g doet overhellen tot de di«ger> die

oirze goetkeuring gekregen hebben, en dievüïi

onze verkiezing zyn.

't Fs Mdus dat zig allerip vormf en- voegt

,

in den Geeft van ieder een in het? byzondtfr , ha:

geene 't welke wy rneeft dooTgaans denfoi^ak

in de SchiFdéfkonft noemen. Voor héÉ overi-

ge, afeoewel a'He de fmaken metgoet zyn, eg-

ter is ieder een van mening dat de zyne den beften

•?s. I>ei^h^fven kan men den fmaak befchry-

, ven , als eéH ^éiboonlyk * déMéeldmn een %dak
,

'

bè^^reefen dis het befïe in Zyn z&órt.

'Daar zyn drie zoorten' van fmaken in de

S'childerk-orift , de Nataurlyke, de Konffige,

en den fmaak van den Landaart.

De NA'TÜuftELyKE fmaak , rs het

denkbeeld d'at zig in' ome inbeelding vormt op

'tgczigt van de eenvoudige Natmir. Hef fchyht

dat de Düitzers en Nederlanders zelden bui-

ten dit denkbeeld gegaan zyn, en het gcmeene

gei^oelefi is dat Corregio geen andere als deez'

natuuriyke gehad heel-'f. Al het oüderfchcid

dat 'er is tuften deze en de eerftgenoemde, is

dat de denkbeelden zyn gelyk als vogten, die de

Couleur van de vaten aannemen , daarze in

ontfangen Werden , en dat aldus , de natuurTy-

ke fmaak of gering of verheven kan wezen,

naar dat de begaaftheden zyn van de byzondere

Perzoonen, en volgens de verkiezing waar toe

dezulke bekwaam zyn om die van de voorwer-

pen der natuur te maken.

De KoNSTiGE fmaak, is een denkbeeld

dat zig Voegt en vormt op 't gezigt der Werken

van een ander, en op Hec vertrouwen dat wy
heb-
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hebben in dén Raad van onze Meefters ; in

één woort door de opvoeding of onderwy-
iing.

En de fmaak van de Landaard, is een

denkbeeld van de Werken die in een Land ge-

maakt en gezien worden , den Geeft inné-

mende van den geene die het bewoonen.
De verfchillende fmaken van den Landaard koo-
tten gebragt werden tot zes, den fmaak van
Romen , van Venetien , van Lombardien

,

van Duitslant , Nederland , en van V rank-

ryk.

De fmaak der Romeinen, is een denk-
beeld van de Werken die zig in Romen bevin-

den. Want het is zeker dat de hooggeagfte

Werken die in Romen zyn, de zulke zyn die

wy Antieke noemen , en de Werken van de
Moderne, die daar het naafte by komen, zo in

Beeldhouwery als Schilderwerk. Alle deze
dingen beftaan inzonderheit in een onuitputte-

lyke Bron van fchoonheit der tekenkonft, in

de fchoone verkiezing van den ftand , in de
fcherpzinnigheit van de* uitdrukking der harts-

togten, en een fchoone order van Flooijen,en
in een verheven ftyl,daar de Aloude de Natuur
toe gebragt hebben , en naar hen de Moderne
Meefters zedert omtrent tvve Eeuwen. Der-
halven is het niet te verwonderen indien deRo-
mein7,e fmaak met alle deze delen zo uitne-

mende bezet en bezig zynde , het Coloriet al-

daar niet komt als op het laaft, en 'er by naar
geen plaats en vind. 't Verftant van den
Mens is te Zjeer bepaalt, en het leven is al te

kort, om alle de gedeeltens van de Schiider-

Kk i konft
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kon ft te doorgronden , en dezelve alle te ge-

lyk volmaaktelyk te bezitten; inzonderheit in

een tyt dat de grondregels van 't Coloreren

,

nog niet w^el gelegt, nog wel gekent zyn. 't

Is niet om dat de Romeinen het Coloriet ver-

agten, want ze konnen een zaak niet verag-

ten daar zylieden nimmer een regtmatig denk-

beeld van gehad hebben : maar vooringano'

men zynde van de andere gedeeltens daarze

de volmaaktheit in tragten te bekomen
,

en den tyt niet hebbende om hun aandagt aan

de kennifze van 't Coloriet te kolle leg-

gen , zo agtenze het zo veel niet als het be-

hoort.

De fmaak der Veneetzianen , is tegen-

ftelt aan den fmaak van de Romeinen , om
dat deze een weinig te veel veronagtzamen

wat het Coloriet betreft, en geene wederom,
wat de Tekenkonft aanbelangt. Dewyl'er in

V'enetien weinig van Antiek te zien is, ook
zonderling geen werken van de Romeinze
Schilders , zo hebben de Veneetze Schilders

geen ander doelwit als om de fchoone natuur

ran hun land te befchouwen en de zelve te ver-

beelden. Zy hebben de kentekens der voor-

werpen door vergelyking klaar ten toon ge-

ftelt, niet alleenlyk de opregte Coleur van een

zaak , door de waarfchynelyke Coleur van een

ander doende gelden ; maar zelfs in deze tegen-

* vigu- ftrydigheit een * overeenkomende frisheit van
€iir Har- (kouleuren verkiezende, en alles wat dat hun-

^°"'^"'ne Werken taftbaarder, opregter, enverwon-
derlyker maken konde.

Den fmaak van Lombardien , beftaat in

een



De Smaak van ieder Land. fij
een manier van tekenen die a vloejend,^ kloek <« Cou-

c en mals is, t'zamen vermengt met een wei-
'»jJJ|^^^^

nig van 't Antiek en 't wel uitgezogte fchoon^j^jo^'"

leven , met fmeltendc en de Natuur naaft by leux.

komende Couleuren ,
.door het alderlugtigfte

Pinzeel uitgevoert, Corregio is aan dezen

fmaak het befte voorbeeld , en de Caratzen

,

die getragt hebben hem naar te volgen , hebben

Wel zekerder als hy geweeft in deTekenkonft,

maar minder als hy in den fmaak der Teken-

konft, in 't bevallige, in de tederheit, en in

de vermindering en fmelting der Couleuren.

Annibal, zedert dat hy zyn verblyfin Romen
hielt, nam zodanig den Romeinzen fmaak aan

,

dat ik van hem niet rekenen kan op zyn Lom-
bards gefchildert te zyn , als de Werken die

voor de Gallery van Farnefe gemaakt

zyn.

Ik en ftel niet onder het getal der Schilders

van Lombardien, de zulke die in Lombardien

geboren , de Romeinze of Veneetze School

gevolgt hebben : want ik heb in dezen deele

meer opzigt gehad op de manier die men ter

hand flaat als op de plaats van de geboorte. De
Schilders en Liefhebbers die ik in de School van

Lombardien by vooorbeeld geftelt hebbe, den

ouden Halma, Moretto , Lorenzo Lotto, Mo-
ron , en verfcheide andere goede Meefters uit

Lombardien , het Landfchap Brefcia en van

Bergamo , hebben ongevoelig in verwerring

geholpen , en aan verfcheide doen geloven dat

de Schoole van Lombardien en Venetien de

zelfde waren , om dat de Lombardze Schilders

,

die ik genoemt hebbe , ten eenemaal hebben

Kk 3 ge-
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' gevolgt de manier van Giorgion en Ti-

tiaan ; ik heb voor deïen zelfs 20 gefproken

volgens dit verwerde denkbeeld , om dat het

meerendeel onzer Franlc Schilders aldus fpree-

ken- maar de rede en de Italiaanze Schxyvers,

die deze üofFen hebben verhandelt , hebben my
op den regten weg gebragt.

De fmaak van JJuitslant , is de zulke

die doorgaans Gottieks genaamt word. 't Is

een denkbeeld van de natuur ïo als men de

zelve doorgaans ziet met zyn gebreken, en

niet 70 als die zoude konnen zyn in haar

ïuiverheit. De Duitzers hebben de natuur zon-

der verkiezing naargevolgt, hunne figuur^nflegs

alleen met lange klederen toegeltelt ,
waar

•van d€ plooijen droog en gebroken zyri. Zy
hebben hen zelf meêr opgehouwden_ met de

voorwerpen uit te voeren, als om die wel te

fchikken , de uitdrukkinge der hartstogten is

* infipi-
't gemeen * kout en gevoelloos , de Te-

'^"^
kening van dien Landaard is droog , de Cou-

leur van 't Schilderen tamelyk , en hunne

•arbeit met groote moeite te weege gebragt ;

^aar Zyn egter Schilders onder de Duitzers ,

^ie waardig zyn onderfcheiden te werden, die

In i^ekere delen van de konft, met de aller-

tówaamfte van I taliën kunnen werden ge-

lyk geflelt.

De fmaak van Nederlant verfchilt van

Duitslant niet, als door de waarneming van

t Grande ^gj^ Y^gj | grootcr houwding met de uitgele-

zenfte Couleuren , door een uitmuntend lig^

en bruin , en door een ^agter en vloeijender

Fmceel behandeling. Ik zonder altyt uit de
• Ne-
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Rï^Rh^ëi gew.qeft zy.n,, .die m 4e ffia-

ji;^r ym hun Mee.fter jn 't tqkejiqn e,n ,€9-
iQreren te r.iig bragten. Ik ,zo^dq- .Qok ,uit,

Rubbens, van Dyk, en weinige ^;o4er€di , die
met doorziende oogen de Natuur befchouwt
hebben, en haar uitwerking tot een ongemee-
ne verhevenheit opgeyoert ; alhoewel dat de-
ze twe groote Meefters iets van de eigen*
fchap van hun Land hebben bebouwden in den
fmaak der Tekenkonlt.
De fmaak van Vrankryk heeft altoos zo

verdeelt geweeft , dat het bezwaarlyk is een
rcgt denkbeeld ^ai^r^vap te geven: want het
blykt dat de .•$chUd€r5 -yian 4^zen Landaard in
hunne Weijken de .een .vj^u'den ander altyt

verfchilien^e .gew^eq^l z^yo
,
\geduurende hun

verblyf in Itatie, flude^rden zommige te Ro-
men en hamen djqn fmaak geheel aan : andere
wederom hielden z^^l^nger op in Venetien,
en wederkomende, zyn ze meteen byzonde-
re genegenheit ingenomen geweeft , voor de
Werken van dat Land ; eenige hebben al hun
* Snedigheit in 't werk geftelt om de Natuur *indu-
te volgen, zodanig als iylieden zig inbeelden
dezelve te zien. Onder de voornaamfte Fran-
se Schilders die voor eenige jaren geleeft heb-
ben f zyn 'er geweeft , die den fmaak van 't

Antiek gevolgt hebben , andere die van An-
nibal Caratz in de Tekenkonft, en de een en
dc andere hebben in 't Coloreren niet uitge-
munt : maar zy hebben anderzints zo veel
fchoone delen in hun vermogen gehad, en de

onder-

\ Fouflin CD Le Biun.
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onderwerpen met lo veel verhevenhelt en

waarfchynelykheit behandelt, dat hunne Wer-
ken altoos zullen verftrekken tot een fie-

raad voor Vrankryk , en verwondering van

den Nazaat.

EINDE.
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DER

SCHIL DERS,
Waar van in dit Boek vermeit

word.

DE GRIEKEN.
A Pelles,

Pamfhilus»
Parrajius»

Protogenes.

Timanthes,

Zeuxis.

DE ITALIANEN.
Amirozi» Lorenzetu.

Andre Orgdgna»

Andrea Verrochio,

Andre M.antegna,

Andre del Sarto,

Andrea Cqfimo.

Antonio Coreggio.

Antonio van NLeJfma^

Andreas Taffi.

Baccio Bundinelli*

Balthazar Pirttzzi da Siéna,

Kk s

107
los
103
114
106
109

116
iz8
136
140

I7S

27X

133
121

192
Bar-
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IBartholome» Manfiredi^, g i ^
Bemdetio Caliaru 260
Boxamico Buffelmacq» \ 24
De Caratzen,Lodewyk^ Auguflyn en Anntbal, 275-

Carlo
^ en Gakriel Qflliarif 260

Carlo Nl^rattu 509
tlarlo SarrdcinOt gi^
Cim^bue^ j 20
Dantel da Volterra, 208
Domintquin^ 295"
Dominica Ghirïandaio^ 135
DomimciO B^CAf^nü^, 1 90
Dojfo"van Perrara, 234
Francefco Albano^ gp:^
FraMCois Uccelli. 248
Francefco Francia. '

j
jFr^ncifco Parmens

^

'frt^ncefco Primaiiccio»

'Francefco Sslviati» zoy
Francefco f^amus, ' 2ip
Frederico Barozio, 214
Frederico !^u^kar9* 2 1

1

GaddoGtiddi, 122
Gentil BellinOt 230
4S.0orgio Vafari.

dacomo da Pontormo<^ j 70
éSiütto^

^orgione. ^ 2.3^
iGiovanni Lan Franco, 3^
Gjrolamo Genga. ,164
éSruerchin da Cento^ 306
iGnido Reni^ i^Sg
Haratio Uccelli»

Bellino» 233.
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yoaft Angel't da Fufole.

joan Francejco Penni,

"Jacomo BaJJan en Zonen»

yacob Beliino.

y^ronimo Muciano,

Jofepien.

Jjilio Romafto.

%efin Battijia Albertt.

JLionardo da Vimi»

JLippo.

Luca Penni,

Luca Signorelli,

Margaritone*

Maria Tintoretta,

Michel Angelo Bonarotti.

Mtchel Angelo da Caravaggio.

Mortuo da Feltro.

Palma den Ouden.

Pafqualin della Marca,

Paulo Caliari Feronefe.

Pelligrino 'Tibaldi.

Pellegrino van Modena»

Perrino dell^aga»

Philippo LippL
Philippo Lippi de Zoon»

Pietro Cavallini»

Pietro Laurati»

Pietro della Francefca»

Pietro Cojimo.

Pietro Perugino,

Pietro da Cortone»

Pietro Tejia,

Polidoor de Caravaggio»

Pordenon-

Pordenm de }onge»

TH
130
167

26S
130
263
2.20

162.

tip

344

i<$

143
12^

210

264
221

^5-3

205*

190
184
138

I2Ó
126
129

144
ÏJI
223
221
172
261

270
/ia-
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Raphaêl tfUrbin» l^j,

Raphael da Reggto^ 213
Kicardo» 214
Romatiel, ' 229

178
Sattdro Baticello, 1 39
Sebajiiaan del Piomho* 201
Simon Memmi. 127
Stefano -van Florenceu. ii6
Spanjolet. 3 1

4

T'addeo Gaddo Gaddt en zy4 ZooH* 1 27
Thadeo Zucharo. 208
Thomas Giottim. izy
TUtiaaH UccellK 238
Ttntoret^ 249
Vaientino.

. .. 317

HOOG-
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NEDERLANDERS.

A,
Braham Bïoemertl 374

Abraham 'J^anfon. 37

f

Abraham Diepenbeek, 394
Adam Rlsheimer, 371
Adam van Oort. 3j'd

Adrman Brouwer. 384
Albert Aldegraaf. 331
Albert Duur, 319
Anthonio Moor. 341
Anthoni van Dyk, 37S
Bahazar Gerbier. 39J1,

Bartholomeus Spranger, 3fO
£ernard van Orley. 326
Chrijloffel Swarts. 344
Cornelts Cornelifz- ^ff
Comelis Engelbregts, gzy
Carnelis Ptelenburg» 38f
Cornelis Schut, 377
Daniël Zegers. 391
DavidTeniers ^ de Oude.. 3S9
DavidTenters ^ de jonge. 391*

/)/V^ Barentfz. §45"

Erafmus Quillenuf. 404
/r^wx Florus. 343
francais Miris, 402,
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Frederik BrefideL

Geldorp,

Gerard Douw.
Gerard Honthorjl.

Hans van hken, »

Hani Bol.

Hans Holbeen.

Hans Rothenhamer,

Hem 'ik Goltius

Hendrik Goud, *

Hendrik Steinwyk.

Hendrik Verjchuuring,

Hermen Swanevelt.

Huihert en ]an van Rik»

Huibert Goltius,

Jan van Calker,

jan de Mabufe.

Jan Corneltjz* l^errneyen,

\an Schorel

]an Stradanus,

Jan en hndries Both,

Jan van Hoek,

Jan Torrentius,

Joachim Sandrart,

Jacob Jordaans.

Jacques Fouquier.

Jojep Heinj.

Karei Vermander.
Kornelis de Heem,

Léamhert Lombardu
Lange Jan.

hucas van Leyden,

Mattheus en Paulus Bril.

Wiarten Heèm '.kerk

.

387
4'!

393
400

377
3f4
34Ó
337

388

374
408

393
317
345-

330
332
340
334
349
391

389
38Ó
405-

.

403
389
35-4

347
394
33Ö
403
327
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Marien de Vos, 349
'Mickiel Coxis,

Michieljanfen Mirevelt. 376
ÓHvier. 394
QphoFeniui,

Pieier Breugel. 34^
Pieur en Frans Pourhus. 34f
'Pktir Corneiifz. de Ryk. 3J9
PieUr de Laar BambooZ'

. 39^
PieUr Paulo Rubbens.

Pieier Candidi.
.

3^5*

Pieter Koek van Aaljl. 33,1

§utr,tin Mejfis. 329
Rembrant van Ryn.
Roeland Savry, 3*^^

Tobias nimmer, 34'**

Willem Baur, 3^7
Willem Kay, 344

DE FRANSEN.

JI^C/ Breuil en Bunel. 417
Charles Alfonfe du Frenoy, 461
Charles Ie Brun. " 4S1

Cla'dde Lorranois. 49*
Clande f/ignon. 46S
Eu/lache Ie Sueur, 44^
Ferdinand Elle. 419
Francais Perrier. 442.

]acoues Blanchart. 419
J^i-c/a^-j Stella. 443
Je«;? Baptijla de Champagne, 479
]aiiCoufin. 4'

6
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Laurens de la Hire, 4S7
Madame Ie Hay. fOÓ
Martin des Charmoif* 447
Martin Friminent, 4 1

8

Michel Darigni. 460
Nicolas hoir, \ 480
tiicolas Mignard, 4^7
Nicolas PouJJin» 4^/
Noel CoypeL 499
Petrus Mignard, 494

Hippe de Champagne^ 473
Sebaftiaan Bourdon* 4^9
Simon Francais, 47^
Simon Vtuet

F«r/». 4'
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D E S C H A A L
DER

SCHILDERS,
EEnige Konftliefhebbers, begeerig zyndeom

den trap der verdienfte van een ieder der

Schilders , die een valtgeftelde agting verkre-

gen hebbe te weten, hebben my verxogt een

Schaal te maken , in welke aan de eene 7yde

de naam des Schilders, en de weientlykftedee»

Ie van lyn Konft; en aan de andere zy, het

frewigt van zyn verdienfte dat hem toekomt,

aangewezen wierd ;
invoege dat als men alles

te ïamen voegt dat in de werken van iéder Schil-

der gevonden wert, men ïoude kunnen oor-

deelen hoe veel het te zamen weegt»

'k Heb dezen Proef veel eerder gemaakt

om my zelve te vermaken, als om andere iti

myn gevoele te trekken. Want de oordeelc

'zyn al tc verfchilllig over deze ftofFe , als dat

men gelove zonde hier in alleen het wel ge-

troffen te hebbe. Alles wat ik hier in verzoek,

is de vryheit te moge hebben , van het geen ik

'er van denk open te leggen
,
gelyk ik aan an-

dere de vryheit laat, om haar gedagten geheel

tegengeftelt van de inyne te hebben.

Zie hier dan het gebruik dat ik van myn Schaal

maak.
Ik verdeel myn gewigt in twintig^ trap-

pen , de twintigfte is de hoogftc , dien ik

toefchryf aan het alleropperfte der Schilder-

konlï dat ons tot nog toe ia' ai zyn uitge-

L 1 ftrekt'



De Schaal der Schilders. ^^o
ftrekrfieit onbekent is. De negentiende is

voor de allerhoogrte trap van volinaaktheit
die ons bekent is , tot dewelke nogtans nie-
mant gekomen is. En de agtiende is voor
die naar onze gedagteri de naafte aan de vol-
maaktheit gekomen zyn

,
gelyk de laat^fte

cyfers voor de zulke zyn die naar ons ge-
voelen de verfte 'er van zyn afgewecft.
Myn gedagten heb ik alleen laten gaan over

de Schilders die het meeftc bekent zyn , ea
heb de Schilderkonft in vier Colomme ver-
deelt

, die zyn vi^ezcnrlykfte declen zyn , te
weten de ordenantie, de Tekening, de Cou-
leur, en de hartstogten. Door de hartstogten
verfta ik de gedagten van 's men0èn harte.
Door de fchikking van deze verdeel ing zal men
kunnen zien op welken trap ik ieder Schilder
plaats daar de naam tegen over elk cyffer van
ieder Colom te vinden is.

Men zoude onder de Schilders die meefl be-
kent

f
zyn hebbe konne begrypen , vele Ne-

derlanders die (geen Hiltoriefchilders zyn-
4e) egter met een uiterfte getrouwheit , de
waarheden van de natuur verheelt hcbbe, en
4ie uitgemunt hebben in het verftand der Cou-
leuren ;maar dewy 1 de zulke een flegte fmaak ge-
had hebbc in de andere deelen, dagt hetmy be-
ter te zyn daar van een bezondere verdeeling
te maken. ^

En dewyl de wezentlykfte deelen der Schil-
derkonft zamen geftelt zyn , uit veele andere
deelen, die dezelve Schilders niet alle even ge-
lyk bezeten hebben. Is het redelyk de een door
de ander te vereffen, om een billik oordeel te

vellen. voprbedt de ordenaiitie behelft

twee
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twee deelen; te weten di'e van de vindiag, en
Van de fchikking. Het is zeker dat zodanig een
is bekwaam geweeft om alle de nodige voor-
werpen wel uit te vinden , die tot een goede
ordenantie behoren , die egter verzuimt zal heb-

ben, de zelve welftandig te fchikken, om een
gewenft ultwcrkzel te doen. In de Tekening
IS wederom de fmaak cn de f fekerheit; het*Gouft,

eene kan in een fchildery gevonden werden

,

ïonder vergezelt te zyn met het ander, of wel
iy konnen zig zamegevoegt vinde in verfcheide

trappen , en door de vereffening die men 'er

van doen moet. Kan men van het geen het

iamen waardig is oordeele.

Voor het overige, heb ik geen genoegzaam
goet vertrouwen, van myn gedagten, om niet

overtuigt te wezen dat dezelve geftrengelyk be-

rifpt zullen werde : maar ik herinner een ieder

dat om fchrander te berifpen men een vol-

maakte kennis moet hebben van alle de
deelen die het Werk zamen ftellcn en van
de redenen die 'er een goet geheel van maken,
want veele oordeelen over een Schildery na de
delen alleen die zy hoog agten , en rekenen
voor niets te zyn , die delen die zy niet kenne
of niet beminnen.

NA-



NAMEN
Der Schilders , die meeft

bekent zyn.

A.

AL ba»O»

Albert Durer,

Aüdrea del Sarto.

Barottus.

]acomo Bafjan.

Bapift, del Fiomh»^

'J-eatt BelUnO'

Bourdm.
Lc Brm*

De^ Caratzev*

Corregio^

D.

Daniël da Volterra*

Diepenbeek,

Domitiiquino,

G.

Georgion.
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Gttido»

Holbeen.

Jean da UMfii.

Jacoè ]ordaa»s.

Lucas lordaans.

Juli» Ramano.

u
Lanfranc9*

Leonavd da f^ineL

Lnsas va» Leyden^

M.

M;Vi&. ^ng. Buonarotti.

M.icb. Ang, de Caravio,

O.

Oifo Vettius.

1
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15"

C
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n
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3
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10
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Palma de Oude^
Paltna de ]onge»

Parmegiam.
Psulo (^eronefe.

Fr. Pettni il Fatftre.

Perr'tH del Vaga^
Pietro da Cortona.

f 'tetro Verugino» l

Ftlid. da Caravagio.

VordenoK,

Pourihus,

Poujfm.

Primahcio.

R.

Rafael Sanüo,
Rembrant.

Kuhbens.

Franc, Sahiaii,

Le Sueur.

5 ! ti

q3 !

<u

O'h

1718

18.3
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a
CS
au

bC
a
'5

D
O
u

c

bC
O

T.

Tenlers,

?ietto Te[ia,
TtnUret.

Titiano.

^'an Dyh
Vanius,

V,

Taddeo Zucchro.

Frederko Zucchro,

IJ
II
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16
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